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 التنوير في أصول التفسير
 

 ًمٚمٕمالُم٦م اعمٗمتل اًمٙمبػم

 قمٛمٞمؿ اإلطمس٤من اعمجددي اًمؼميمتل

 ىمدس اهلل رّسه وٟمّقر ُمرىمده

 هـ 5931املتوىف

 

 رؾم٤مًم٦م وضمٞمزة حمتقي٦م قمغم ُمب٤مطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن وأصقل اًمتٗمسػم

 وشمٕمريػ يمت٥م اًمتٗمسػم واعمٗمرسيـ
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 كهًح انتقدٌى

وم٢مين أؿمٙمر اهلل  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم ، أُم٤م سمٕمد ،

اًمذي يِمتٛمؾ قمغم ُمب٤مطم٨م ىمّٞمٛم٦م ٜمّٗم٤مع اًمذي صٖمر طمجٛمف وضمّؾ ٟمٗمٕمف ، ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ووّم٘مٜمل خلدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًم

، ًمٞمتّؿ ٟمٗمٕمف ،  ٦مذم أومْمؾ طمٚمّ ومرأي٧م أن أىمّدُمف أُم٤مم اًمٕمٚمامء واًمٓمٚمب٦م ، ػم ُمستققمب٤م أيمثر ضمقاٟمبف شمتٕمٚمؼ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واًمتٗمس

  ويٕمّؿ وم٤مئدشمف .

 ُمٜمٝم٩م قمٛمكم ذم هذا اًمٙمت٤مب 5و

 سمذًم٧م جمٝمقدي ذم شمّمحٞمح إظمٓم٤مء اإلُمالئٞم٦م وهمػمه٤م .* 

 راقمٞم٧م ىمقاقمد اإلُمالء واًمؽمىمٞمؿ ؛ ًمٞمسٝمؾ ومٝمٛمف .* 

 ُمّم٤مدره٤م . قمزوت أي٤مت وإطم٤مدي٨م إمم* 

 . وأـمٚم٘مُتف ُمـ همػِم رُمزٚمٞمف سمٕمض احلقار وأضٗم٧ُم قمًمػ سمذيٚمف سمرُمز )ُمٜمف( ، طمقار اعم١م فأحل٘مت* 

  "قمالمإ"، واقمتٛمدت ومٞمف قمغم  وشمرمج٧م عمـ ورد ذيمره ذم اًمرؾم٤مًم٦م همػم إٟمبٞم٤مء واًمّمح٤مسم٦م ؛ ًمٖمٜم٤مئٝمؿ قمـ اًمتٕمريػ* 

 . فٜمتُ سمٞم  و ، راضمٕم٧ُم إمم ُمّم٤مدر أظمرى،  ن مل أضمد ومٞمفوإ ، فأـمٚم٘متُ أظمذُت ُمٜمف ، وم٢من ( هـ56941 اعمتقرم) ٚمزريمكمًم

 قمغم اًمٜمسخ٦م اعمٓمبققم٦م سمٛمٓمبٕم٦م اجيقيمٞمِمٜمؾ سمٙمراشمٌم . ضبط هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم اقمتٛمدتو* 

ي سملم أيديٙمؿ ، وم٢من ووّم٘م٧م ومٞمف وم٤مًمٗمْمؾ هلل وطمده ، وإن يم٤من همػم ذًمؽ وم٤مخلٓم٠م ٓ خيٚمق ُمٜمف سمنم ، وظمت٤مُم٤م ! هذا ضمٝمد

 إلصالح ، واحلٛمد هلل أّوٓ وآظمرا .وم٤مًمرضم٤مء ُمٜمٙمؿ اًمتٜمبٞمف وا

 اًمٕمبد اًمْمٕمٞمػ

 حمًد عادل أٌىب

 يمراشمٌم ظمري٩م ضم٤مُمٕم٦م دار اًمٕمٚمقم

 هـ 6391رسمٞمع إول  6

adil.rabta@gmail.com 
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 ترمجح ادلؤنف

 :  امسه وَطثه

ـ هق اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمسّٞمد حمٛمد قمٛمٞمؿ اإلطمس٤من اعمجّددي اًمؼميمتل سمـ قمبد اعمٜم٤من سمـ ٟمقر احل٤مومظ ، ويم٤من ُم

 . - s -اًمس٤مدات ، يٜمتٝمل ٟمسبف إمم ؾمٞمدٟم٤م زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم اسمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

 

 :  والدته وَشأته انعهًٍح

 وٓي٤مت إطمدى) «هب٤مر»ىمٓمر ُمـ «ومسٜم٦م»سمـ م6466 يٜم٤مئر 23 اعمقاومؼ هـ6924 قم٤مم حمرم 22 -اهلل رمحف - وًمد

ف ، أسمٞمف رقم٤مي٦م حت٧م اًمٙمريؿ ناًم٘مرآ وىمرأ ، صٖمره ذم سم٤مًمٕمٚمؿ آؿمتٖم٤مل وسمدأ ،( اهلٜمد  قمبد اًمِم٤مه اًمسٞمد اًمٕم٤مرف اًمزاهد وقمٛمِّ

 قمكم سمريم٧م حمٛمد أيب جم٤مًمس قمّٛمف ُمع حيرض ويم٤من.  ؾمٜمقات مخس وقمٛمُره ، أؿمٝمر صمالصم٦م ذم ٟمٔمرا واؾمتٙمٛمٚمف ، اًمدّي٤من

ك ، ؾمٜملم قمنم اسمـ وهق وسم٤ميٕمف اًمِم٤مه،  ، هـ6931 ؾمٜم٦م سمٙمٚمٙمت٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م سم٤معمدرؾم٦م اًمتحؼ صمؿ إًمٞمف، ٟمسب٦مً  «اًمؼميمتل» سمـ ومَتسٛم 

  . هـ6912 ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م وختّرج

 اًمرمحـ وقمبد ، اجلقٟمٗمقري قمكم ُم٤مضمد اًمِمٞمخ5  أؾم٤مشمذشمف أؿمٝمر وُمـ.  قمٍمه وُمِم٤ميخ اًمٕمٚمامء يمب٤مر قمغم وشمٚمّٛمذ

 ، وهمػُمهؿ اًمبٝم٤مري إؾمامقمٞمؾ حمٛمد اًمِم٤مه اًمّمقذم واًمٗم٘مٞمف ، طمسلم هداي٧م واًمديمتقر اًمِم٤مه، قمكم ويمراُم٧م ، اًمٙم٤مسمكم

ٜم٦مِ  ٟمٗمس وذم هـ،6919 ؾمٜم٦م اًمٙم٤مٟمٗمقري أمحد ُمِمت٤مق ؿمٞمخف ُمـ اًمٗمتقى زةسم٢مضم٤م وشمنّمف  اجل٤مُمع سمٛمدرؾم٦م ُمدّرؾم٤م قُملّم  اًمس 

  . يمثػمون قمٚمٞمف ومتخّرج ، سمٙمٚمٙمت٤م «ٟم٤مظمدا» اًمٙمبػم

 ، سم٤معمٗمتل واؿمتٝمر ، يمثػمة ومت٤موى سمف وم٠مصدر ،«ٟم٤مظمدا» اًمٙمبػم سم٤مجل٤مُمع واإلُم٤مُم٦مَ  اإلومت٤مءَ  ُوزمِّ  هـ6913 ؾمٜم٦م وذم

ْتف و ، وقمٚمقُمف سمخدُم٤مشمف اقمؽماوًم٤م «إقمٔمؿ اعمٗمتل» ُمٜمّم٥م سمٜمٖم٤مل طمٙمقُم٦م وُمٜمحْتف ، صٞمُتف وـم٤مر  وؾمط ىمْم٤مء احلٙمقُم٦مُ  وًم 

 واإلومت٤مء اإلُم٤مُم٦م وفمٞمٗم٦م ُمـ وم٤مؾمت٘م٤مل ، سمٙمٚمٙمت٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمدرؾم٦م ذم حم٤مرضا قُملمِّ  هـ6912 وذم. هـ6911 قم٤مم يمٚمٙمت٤م

 اٟمت٘مٚم٧م ، وسم٤ميمست٤من اهلٜمدي٦م اعمٛمٚمٙم٦م إمم اهلٜمد اٟم٘مسٛم٧م عَم٤ّم صمؿ ، اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمدرؾم٦م ـمٚمب٦م سمخدُم٦م واؿمتٖمؾ ، اًمٙمبػم سم٤مجل٤مُمع

 قمٛمره وم٘م٣م ، مم٤مشمف إمم ظمدُمتٝم٤م قمغم واؾمتٛمرّ  ، ُمٕمٝم٤م اعم١مًمػ واٟمت٘مؾ ، اًمنمىمٞم٦م سم٤ميمست٤من قم٤مصٛم٦م دايم٤م إمم اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمدرؾم٦م

 . وإرؿم٤مًدا وشم٠مًمٞمًٗم٤م شمٕمٚمٞماًم 
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 يؤنفاته :

 وشمْمّٚمٕمف قمٚمٛمف ؾمٕم٦م قمغم شمدّل  ويمٚمٝم٤م ، سم٤مٕردي٦م واًمبٕمض ، سمٞم٦مسم٤مًمٕمر سمٕمْمٝم٤م ، خمتٚمٗم٦م سمُِٚمٖم٤مٍت  يمثػمة شمّم٤مٟمٞمػ وًمف

 ذح ذم واًمتبِمػم ، اًمتٗمسػم أصقل ذم واًمتٜمقير ، اًمٙمِم٤مف سمح٤مؿمٞم٦م إذاف أحتػ5  وأؿمٝمره٤م ، اعمختٚمٗم٦م اًمٕمٚمقم ذم

 ، اعمقاىمٞم٧م ذم وإرسمٕملم ، اًمّمالة ذم وإرسمٕمقن ، اًمسٕمداء وُمٜمٝم٩م ، وأصم٤مر اًمسٜمـ ووم٘مف ، اًمتٗمسػم أصقل ذم اًمتٜمقير

 ؾمٜمـ وُم٘مدُم٦م ، اًمٕمامل يمٜمز وومٝمرؾم٧م ، اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع وضم٤مُمع ، -وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صٚمی- اًمٜمبل قمغم اًمّمالة ذم وإرسمٕمقن

 ، اًمسٕمدي وطمقار ، أصم٤مر ُمٕمٞم٤مر ذح إظمب٤مر وُمٞمزان ، واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ وقمٛمؾ ، داود أيب ُمراؾمٞمؾ وُم٘مدُم٦م ، داود أيب

 ، واعمخٚمٓملم اعمدًمسلم وأؾمامء اعمراؾمٞمؾ، وختٚمٞمص ، اعمٗمتل أدب سمنمح اًمؼميمتل ٗم٦موحت ، اعمٗمتل وأدب ، إظمٞم٤مر وحت٘م٦م

 ، اخلالومٞم٦م اعمس٤مئؾ وأصقل ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمتٕمريٗم٤مت ، ًمٚمٗم٘مٞمف ٓسمدّ  وُم٤م ، إصقل وًم٥ّم  ، ًمٚمٗم٘مٞمف واًمتٜمبٞمف ، اعمّمّٚملم وهدي٦م

 إؾمالم وشم٤مريخ ، اًمتّمقف ٔداب تنمفواًم ، اًمسػم وأٟمٗمع ، اًمبنم ظمػم ؾمػمة ذم اًمسػم وأوضمز ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘مقاقمد

 . اعمٛمتٕم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمت٠مًمٞمٗم٤مت ُمـ وهمػمه٤م

  وفاته : 

 ، ديش سمٜمٖمال قم٤مصٛم٦م «دايم٤م»سمـ م6421 أيمتقسمر 22 اعمقاومؼ هـ6941 ؾمٜم٦م ؿمقال 61 إطمد يقم صبح ذم شمقذم

 ، واؾمٕم٦م رمح٦م اهلل فومرمح إُم٤مُم٤م، سمف يم٤من اًمذي «يمقًمقشمقًمف» ُمسجد ُمـ سم٘مري٥م ودومـ ، حيّمقن ٓ يمثػم مجع قمٚمٞمف وصغم

 1. ُمثقاه وـم٤مب

 

 

 

 

 

                                                           
ألفوز »حيث ذكر ألمؤلف ترجمته مفّصلا، وكان طبع هذأ ألكتاب مع « ألتنضيد في ألتجويد»ته من مقدمة كتابه أٔخذت ترجم 1

 للشاه ولي ألله ألدهلوي بمطبعة أيج أيم سعيد، كرأتشي.« ألكبير
ألله سبحانه من أٔنوأع  توقيفا من ألله تعالى ، وفي ترتيب ألآٓيات وألسور سرٌّ عجيب أٔودعه - s -وكان تعيين ٔأسماء ألسور منه  2
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 تطى اهلل انرمحٍ انرحٍى

احلٛمد هلل اًمذي أٟمزل قمغم قمبده اًمٙمت٤مب ، شمبٍمة وذيمرى ًمٙمؾ قمبد أواب ، صؾِّ وؾمٚمؿ اًمٚمٝمؿ قمغم قمبدك 

ٕمقث إمم ظمػم أُم٦م سم٠مومْمؾ يمت٤مب ، وقمغم آًمف واإلطمس٤من اًمٕمٛمٞمؿ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اعمب ورؾمقًمؽ ص٤مطم٥م اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ

سمـ اًمسٞمد قمبد اعمٜم٤من اعمجددي اًمؼميمتل ًمقزّم اًمسّٞمد حمٛمد قمٛمٞمؿ اإلطمس٤من ٟمج٤مب . أُم٤م سمٕمد ، ومٞم٘مقل قمبد رسمف اسمف ا٤ٕموأصح

اًمتٜمقير ذم أصقل )ًمٓمٞمػ ذم قمٚمقم اًمتٗمسػم ، ؾمّٛمٞمتف 5 هذا ضمزء  -قم٤مُمٚمٝمام اهلل شمٕم٤ممم سمٚمٓمٗمف اجلكّم واخلٗمّل  -اًمِمٝمػم سم٤معمٗمتل 

ب٤م قمغم وم٤محت٦م  (اًمتٗمسػم هـ ، وأرضمق ُمـ اهلل اًم٘مبقل سمحرُم٦م ؾمٞمدٟم٤م 6913وذًمؽ ذم ؾمٜم٦م  ، وظم٤ممت٦م . الأطمد قمنم ومّم، وُمرشم 

 اًمرؾمقل ، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم .

 انفاحتح

 : عهى انتفطري

وُمٕم٤مٟمٞمف  ، وأًمٗم٤مفمف ، وآداسمف ، وؾمٜمده، ٨م ومٞمف قمـ أطمقال اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز اًم٘مرآن اعمجٞمد ُمـ طمٞم٨م ٟمزوًمف بحَ قمٚمؿ يُ   

 وهمػم ذًمؽ .، ٔمؿ وإطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم

 ويىضىعه :

 اًم٘مرآن اعمجٞمد . 

 وفائدته : 

 اًمّمّح٦م . فضمٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم وسم٤مؾمتٜمب٤مط ا ـُ اًمتٛمٙم  

 وغرضه :

 ؾمٕم٤مدة اًمداَريـ . 
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 وانقرآٌ :

ل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد    ًمإلقمج٤مز سمسقرة ُمٜمف . - s -هق اعمٜمز 

 وانطىرج :

 ٝم٤م صمالث آي٤مت .شمقىمٞمٗم٤م ، وأىمٚم   ظم٤مّص  هل اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مرآن اعمساّمة سم٤مؾمؿٍ  

 واٌَح :

 . ّمؾٍ ٗمَ ـم٤مئٗم٦م ُمـ يمٚمامت اًم٘مرآن ُمتٛمٞمِّزة سمِ  

 وقمدمِ ، ف زوًمِ ٟمُ  دمِ ًمٕمَ ؛ وم٢مهن٤م أًمٗم٤مظ ، وًمٞمس٧ْم سم٘مرآن ؛ ٓ شمرمجَتف سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ، وُمٕمٜمك اًم٘مرآِن ىمرآٌن ، أقمٜمل اعمراَد 

 ٓمعُ واًم٘مَ  يُٚمف . واًمتٗمسػم هل اًمِمٝم٤مدةُ سم٤مًمرأي ، ٓ شم٠موِ  اًم٘مرآنِ  شمٗمسػمُ  مُ قمغم ُمٕمٜمك اًم٘مرآن . وحيرُ  ٦مً اإلقمج٤مز ، وإن يم٤مٟم٧م داًم  

سمدون اًم٘مٓمع ،  ٛمالِت أطمد اعمحتَ ك ذًمؽ إٓ سم٤مًمٜم٘مؾ ، وأُم٤م اًمت٠مويؾ ومٝمق شمرضمٞمح ت٠مشم  ك هبذا اًمٚمٗمظ هذا ، وٓ يَ ٜمَ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم قمَ 

ـِ اًمدِّ  وأصقَل  واًمسٜم٦ّمَ  اًمٙمت٤مَب  َؼ ؾ إن واومَ ٘مبَ ويُ  ٤م ًمٚمنمع ٗمً خم٤مًمِ  ، قىٚمٝمَ ٤م ًمِ ب٤مقمً ام إذا يم٤من اشمِّ ٘مبؾ ، وٓ ؾمٞمّ ، وإٓ ومال يُ  واًمٕمرسمٞم٦مَ  ي

 قمغم اًمت٠مويؾ جم٤مز . اًمتٗمسػمِ  وإـمالُق  .

صمؿ ذم اعمديٜم٦م ذم ، ة إىم٤مُمتف سمٛمٙم٦م ف ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م ذم ُمدّ تِ ٕمثَ سمٕمد سمِ  - s -ل اًم٘مرآن قمٚمٞمف ٟمزِ أُ واقمٚمؿ أٟمف 

ف يمثػمون ُمـ ٔمَ ف ، وىمد طمٗمِ ٜمَس ومٚمؿ يَ  - s -صدره  ؾ اهلل سمجٛمٕمف ذمطمرضه وذم ؾمٗمره سم٠موىم٤مت خمتٚمٗم٦م ، وىمد شمٙمٗمّ 

بل ـ يم٤مشمِ ف ُمِ صح٤مسمَ ي٠مُمر أ - s -قن ، ويم٤من ن ، وُي٘مِرئُ وْ ؤُ ٘مرذم صدورهؿ ، ويم٤مٟمقا يَ  - ريض اهلل قمٜمٝمؿ -اًمّمح٤مسم٦م 

ًٓ  ىم٦مِ اعمٗمر   أي٤مِت  ، ويم٤من ذًمؽ مجعَ  سم٠من يٙمتبقه اًمقطمِل  ه٤م اعمٕمٞم ٜم٦م رِ قَ  ذم ؾُم ٟمزو
ويم٤مٟمقا يٙمتبقن ذم ،  - s -سم٢مؿم٤مرة اًمٜمبل  2

  . واطمد  4ٓ ذم ُمّمحػ  ،٤مف وهمػمه٤مخواًمٚمِّ  ٥ِم ُس واًمٕمُ   3ػ حُ ذم اًمّم   ٦مِ ٚمؽ اإلواٟمَ شم

سم٠مُمر  َخ ِس اًمراؿمدون أن جيٛمٕمقه ذم اعمّمحػ ذم ُمقضع واطمد ، ومٜمُ  اخلٚمٗم٤مءُ  ؿَ هلِ أُ  - s -ف سمقوم٤مشمف ومٚمام اٟم٘م٣م ٟمزوًمُ 

ب٤م آي٤مشمُ خ٤مف وهمػمه٤م ُمـ صدور اًمرضم٤مل ُمُ ٥م واًمٚمُس ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل ؾمٞمدٟم٤م اًمّمديؼ ُمـ شمٚمؽ اًمّمحػ واًمٕمُ  ه رُ قَ ف وؾُم رشم 

                                                           
ألله سبحانه من أٔنوأع  توقيفا من ألله تعالى ، وفي ترتيب ألآٓيات وألسور سرٌّ عجيب أٔودعه - s -وكان تعيين ٔأسماء ألسور منه  2

نف ألعلاقات؛ فٕان ألآٓيات وألسور مربوطة ، يعلم ذلك عند ألٕآمعان وألتدبّر ، وذهب إٔليها أبن ألعربي وألفخر ألرأزي وألسيوطي وغيرهم ، وص
 هـ( فيه "نظم ألدرر في تناسب ألآٓي وألسور" . )منه(885ألبقاعي )

 عسب : جريدة ألنخل ، وأللخاف: ألحجارة ألرق . )منه(  ألصحف جمع صحيفة ، وهو ألقرطاس ألمكتوب ، وأل 3
 ألمصحف : ما جمع من ألصحف بين دفَّتي ألكتاب ألمشدود . )منه( 4
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ب٤م ذم قمٝمده   - ريض اهلل قمٜمٝمؿ –٤مظ واًم٘مّراء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م حمٗمقفم٤م ذم صدور احلٗمّ  - s -شمقىمٞمٗم٤م ُمٜمف  - s -يمام يم٤من ُمرشم 

، ويم٤من ذًمؽ وقمنميـ  مخسٍ  ذم ظمالوم٦م ؾمٞمدٟم٤م قمثامن سم٠مُمره ؾمٜم٦مَ  ٤م قمديدةً خً َس ي٘مل ٟمُ صم٤مًمث٤م ُمـ اعمّمحػ اًمّمدِّ  َخ ِس ، صمؿ ٟمُ 

 َخ َس ذم أوم٤مق ، وٟمَ  ٝم٤م قمثامنُ ، صمؿ أرؾمٚمَ قمغم ضمؼمئٞمؾ ذم رُمْم٤من  - s -اهلل  رؾمقُل  َض رَ إظمػمة اًمتل قمَ  ٦مِ رَض ٘م٤م ًمٚمٕمَ ُمقاومِ 

    . ذم أوم٤مق واًمبالد اعمّم٤مطمُػ  ِت نَم ه٤م ، وم٤مٟمتَ ؤُ إطمّم٤م  ـُ ٤م يمثػمة ٓ يٛمٙمِ خً َس ك سم٤مإلُم٤مم ٟمُ ُمـ ذًمؽ اعمّمحػ اعمسٛم   اًمٜم٤مُس 

ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم  اهللُ  عَ ، وىمد أودَ  آي٦مً  ةَ نَم قمَ  وؾم٧م   امئ٦مٍ وصمامٟمِ  ف ؾمت٦م آٍٓف ُم٤مئ٦م و أرسمع قمنمة ، وآي٤مشمُ  نِ اًم٘مرآ رُ قَ وؾُم 

ف ؾمبح٤مٟمف يمت٤مسمَ  د ، وإنّ ٛمِ ٕمتَ ، وقمٚمٞمف يَ  د  ٛمِ ستَ ُمٜمف يَ  ٍـّ ومَ  ؾ  ى يمُ لٍّ ، ومؽَمَ همَ  ى ودً هُ  يمؾ   رء ، وأسم٤منَ  اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قِمٚمَؿ يمؾِّ 

 ٥ُم سٚمُ ، وشمَ  اًمٕم٘مقَل  رُ بٝمَ شمَ  أؾمٚمقٍب  ٦مِ وسمالهمَ  ًمٗمظٍ  ٦مِ زاًمَ ٝم٤م ُمع ضَم ٓمٚمٕمِ ٝم٤م وُمَ ؿمٛمِس  رةُ ٝم٤م ، ودائِ ٕمُ اًمٕمٚمقم وُمٜمبَ  رُ ٗمجَ وشمٕم٤ممم هلق ُمَ 

  اًمٖمٞمقب . قمٚمٞمف إٓ قماّلمُ  رُ ٘مدِ ٓ يَ  ٔمؿٍ ٟمَ  ، وإقمج٤مزُ  اًم٘مٚمقَب 

ؽ ، قمدٌل ذّم ىمْم٤مؤك ، أؾم٠مًمؽ ٙمٛمُ ل سمٞمدك ، ُم٤مٍض ذّم طُم اًمّٚمٝمّؿ إيّن قمبدك ، واسمـ قمبدك ، واسمـ أُمتؽ ، ٟم٤مصٞمت

سمف ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ف أطمًدا ُمـ ظمٚم٘مؽ ، أو اؾمت٠مصمرَت ف ذم يمت٤مسمؽ ، أو قمّٚمٛمتَ ؽ ، أو أٟمزًمتَ سمف ٟمٗمَس  سمٙمّؾ اؾمٍؿ هق ًمؽ ؾمّٛمٞم٧َم 

ٕم٤ممم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف ؾمّٞمدٟم٤م ل ، وصغم اهلل شمَهِّ  ه٤مَب  ، وذَ زيِن طُم  الءَ سمٍمي ، وضَم  قرَ ىمٚمبل ، وٟمُ  رسمٞمعَ  قمٜمدك ، أن دمٕمؾ اًم٘مرآنَ 

 حمّٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمّٚمؿ .

 

 انفصم األّول يف األقطاو انيت ترجع إىل َسول انقرآٌ :

  5ل 5 اعمّٙمل 5 وهق ُم٤م ٟمزل ىمبؾ اهلجرة .وهل اصمٜم٤م قمنم ىمسام 5 إوّ 

٤مئدة ، وإٟمٗم٤مل ، اًمث٤مين 5 اعمدين 5 وهق ُم٤م ٟمزل سمٕمد اهلجرة ، وهق ؾمقرة اًمب٘مرة ، وآل قمٛمران ، واًمٜمس٤مء ، واعم

،  احلنمو،  اعمج٤مدًم٦مو،  احلديدو،  احلجراتو،  اًمٗمتحو، واًم٘مت٤مل ،  إطمزابو،  واًمٜمقرواًمرقمد ، واحل٩م ، ، ؼماءة ًماو

                                                           
 :أعلم أّٔن للنّاس في ألمكّّي وألمدنّي أصطلاحاٌت ثلاثةٌ  5

أٔم بسفٍر من  ،عام ألفتح أٔو عام حّجة ألودأع ،نةسوأٌء نزل بمكّة أٔم بالمدي ،وألمدنّي ما نزل بعدها ،أٔشهرها: أّٔن ألمكّّي ما نزل قبل ألهجرة
 .ألآٔسفار

فما نزل بالآٔسفار لآ يطلق عليه مكّيٌّ ولآ  ،وعلى هذأ تثبت ألوأسطة .وألمدنّي ما نزل بالمدينة ،ألثّاني: أّٔن ألمكّّي ما نزل بمكّة ولو بعد ألهجرة
 .  مدنيٌّ
  .ألمدينة لآٔهل خطاًبا وقع ما يّ وألمدن ،مكّة لآٔهل خطاًبا وقع ما ألمكّيّ  أٔنّ : ألثّالث

 -وسلّم عليه أللّه صلّى - ألنّبيّ  عن يرد ولم ،وألتّابعين ألّصحابة حفظ إٔلى وألمدنيّ  ألمكّيّ  معرفة في يرجع إٔنّما: ألآنتصار في بكرٍ  أٔبو ألقاضي قالو
 ،وألمنسوخ ألنّاسخ تاريخ معرفة ألعلم أٔهل على بعضه في وجب وإٔن ،ألآّٔمة فرأئض من ذلك لمَ عِ  أللّه يجعل ولم ،به يؤمر لم لآٔنّه ؛قولٌ  ذلك في
 رأجع: )ألٕآتقان للسيوطي( .أنتهى ،ألّرسول نصّ  بغير ذلك يعرف فقد
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 واًمٜمٍمواًم٘مدر ، واًمزًمزًم٦م ،  واًم٘مٞم٤مُم٦م ، ، اًمتحريؿو،  اًمٓمالقو واًمتٖم٤مسمـ ، ، اعمٜم٤موم٘مقنو،  اجلٛمٕم٦مواًمّمػ ، و،  اعمٛمتحٜم٦مو

، واإلٟمس٤من ، ، وىمٞمؾ 5 اًمرمحـ  لمِ شمَ أهن٤م ٟمزًم٧م ُمر  5 ، ٟمٕمؿ ذم اًمٗم٤محت٦م صمالصم٦م أىمقال ، صم٤مًمثٝم٤م  واًمبقاىمل ُمّٙمٞم٤ّمت .، واعمٕمقذشم٤من 

واعمٕمّقذشم٤من ُمّٙمّٞم٤مت ،  ، واًم٘مٞم٤مُم٦م ، واًمتٖم٤مسمـ، واًمّمػ ، واحلديد ، واحل٩م  ، واًمرقمد ، واًمٜمس٤مء ، ٤متواإلظمالص ُمدٟمٞمّ 

  واهلل أقمٚمؿ .

 انِ ذَ وهَ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5  وإّول يمثػم ، واًمث٤مين ُمـ أُمثٚمتف ؾمقرة إٟمٗم٤مل .ٗمري احلرضي واًمس5 اًمث٤مًم٨م واًمراسمع 

سمذات  [51اعم٤مئدة] 6د ، وآي٦م اًمتٞمٛمؿطُم سم٠مُ  [5621 ]اًمٜمحؾ ﴾ؿْ تُ بْ ٤مىمَ قمَ  نْ وإِ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5  رٍ دَ بَ سمِ  [564 ]احل٩م ﴾نِ اَم ّْم ظَم 

 ﴾ؿْ ٙمُ ًمَ  ٧ُم ٚمْ ٛمَ يمْ أَ  مَ قْ ٞمَ اًمْ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5  قلٗمُ ديبٞم٦م قمٜمد اًم٘مُ ذم ؿم٠من احل لمِ رُمَ ، وؾمقرة اًمٗمتح سملم احلَ  اءٞمدَ أو اًمبَ  ٞمشِ اجل

 . اًمقداع ٦مِ جّ ك ذم طَم ٜمً ٛمِ سمِ  [5236اًمب٘مرة] ﴾ومِٞمفِ  شُمْرضَمُٕمقنَ  َيْقًُم٤م َواشم ُ٘مقا﴿وم٤مت ، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5 رَ ٕمَ سمِ  [59 اعم٤مئدة]

٤م اـمً ِصَ ﴿إمم  5 ؾمقرة اًمٗمتح ًمف أُمثٚم٦م ، ُمٜمٝم٤م، واًمث٤مين  إّول يمثػم .٤مُمس واًمس٤مدس 5 اًمٜمٝم٤مري واًمٚمٞمكم اخل 

٤َم﴿5  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم [2 -6]اًمٗمتح5 7 ﴾اًم ٞمْ ٘مِ تَ ْس ُمُ  َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜم بِل   َي٤مَأُّي    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
، [514إطمزاب]أي٦م  ﴾اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمَِس٤مء

ـَ  اًمث اَلصَم٦مِ ﴿وآي٦م 5  ِذي ُٗمقا اًم     8. ب٘مرةبٚم٦م ذم اًم، وىمٞمؾ 5 آي٦م اًم٘مِ  [663 5اًمتقسم٦م]﴾ظُمٚمِّ

ي٘م٦م أم دِّ يم٤مٔي٤مت اًمٕمنم ذم سمراءة اًمّمِّ  5 ، واًمث٤مين يمآي٦م اًمٙمالًم٦م 5ل إوّ  . واًمس٤مسمع واًمث٤مُمـ 5 اًمّمٞمٗمل واًمِمت٤مئل

 .  - -اعم١مُمٜملم 

ـَ  اًمث اَلصَم٦مِ ﴿5 يمآي٦م ، رار اًمت٤مؾمع 5 اًمٗمِ  ِذي   . [663]اًمتقسم٦م5﴾ظُمٚمُِّٗمقا اًم 

، وصّح ومٞمف أؿمٞم٤مء يمثػمة  10ٝم٤م ًمٚمسٞمقـملؿمٛمٚمُ أو،  ٤9م ًمٚمقاطمديهوومٞمف شمّم٤مٟمٞمػ ، أؿمٝمرُ  55 أؾمب٤مب اًمٜمزول  اًمٕم٤مذ

ؾ ومٞمف دظَم ي ومٞمف قمـ صح٤ميب ومٛمرومقع ؛ ٕٟمف ٓ ُمَ وِ وُم٤م رُ  .وهمػمه٤م  12 ، وآي٦م احلج٤مب11وآي٦م اًمسٕملّّم٦م اإلومؽ ، يم٘مِ 

                                                           
ُروأ َوإِْٔن كُْنُتْم َمْرَضى أّّْو َعَلى َسَفٍر أّّْو َجاَء أَّّحٌد ِمْنكُ  6 ائِِط أّّْو َلآَمْسُتُم ألنَِّساَء َفَلْم ْم ِمَن ألْغَ أٔرأد به قوله تعالى : ﴿َوإِْٔن كُْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَّ

ًبا َفاْمَسُحوأ بُِوُجوِهُكْم َوأّّْيِديُكْم ِمْنُه َما ُيِريُد أللَُّه لَِيْجَعَل  ُموأ َصِعيًدأ َطيِّ َركُْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َتِجُدوأ َماًء َفَتَيمَّ َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن ُيِريُد لُِيَطهِّ
 [ . 6َتْشُكُروَن﴾ ]ألمائدة: لََعلَُّكمْ 

َم ِمْن َذنْبَِك َوَما َتاّّ  7 َّا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمِبيًنا . لَِيْغِفَر لََك أللَُّه َما َتَقدَّ َر َوُيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك ِصَرأًطا أٔرأد به قوله تعالى : ﴿إِٔن خَّ
 [ 2-1ُمْسَتِقيًما﴾ ]ألفتح:

َماِء . َفَلُنَولَِّينََّك قِْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك شَ أٔر 8 ْطَر ألَْمْسِجِد ألَْحَرأِم . َوَحْيُث َما أد به قوله تعالى : ﴿َقْد نََرٰى َتَقلَُّب َوْجِهَك فِي ألسَّ
ا َيْعَملُوَن﴾ ]ألبقرة:كُْنُتْم َفَولُّوأ ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه. َوإِٔنَّ ألَِّذيَن أّْوتُوأ ألِْكَتاَب لََيْعَلمُ   [ 144وَن أّّنَُّه ألَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم . َوَما أللَُّه بَِغافٍِل َعمَّ

مفسر، عالم بالآٔدب، نعته ألذهبي بٕامام علماء  (،هـ468 )ت علي بن أٔحمد بن محمد بن علي بن َمتُّوية، أٔبو ألحسن ألوأحديهو  9
كلها في ألتفسير،  (ألوجيز)و (ألوسيط)و (ألبسيط) ومولده ووفاته بنيسابور. له ،ة )بين ألرّي وهمذأن(أٔصله من ساو ،ارألتأويل. كان من أٔولآد ألتجّ 

شرح ألآٔسماء )و (، وهو مرأد ألمصنف بالذكر،أٔسباب ألنزول)و (شرح ديوأن ألمتنبي)وسمى بها تصانيفه، و ،وقد أٔخذ ألغزألي هذه ألآٔسماء
 نسبة إٔلى ألوأحد بن ألديل أبن مهرة. وهو كثير. وألوأحدي ،وغير ذلك (ىسنَ ألحُ 
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 ٦مِ ىمريٜم احلٙمؿ قمٜمد قمدمِ  د إؾمب٤مب ، واًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ خلّمقص اًمسب٥م ؛ ومٞمٕمؿ  ، ويٛمٙمـ أن شمتٕمد  ًمالضمتٝم٤مد

 قمغم ومٝمؿ أي٦م . لمُ ٕمِ ىمد شمُ  اًمسب٥ِم  ٦مَ اخلّمقص . وهل٤م ومقائد ، ُمٜمٝم٤م 5 أن ُمٕمروم

 ٌؾ يْ وَ ﴿5 ر ، وسم٤معمديٜم٦م صمِّ ، صمؿ اعمد  [ 6]اًمٕمٚمؼ5 ﴾َرسمَِّؽ  سم٤ِمؾْمؿِ  اىْمَرأْ ﴿5 أٟمف  ّح احل٤مدي قمنم 5 أّول ُم٤م ٟمزل 5 إَص 

  ، وىمٞمؾ 5 اًمب٘مرة . [6]اعمٓمٗمٗملم5 ﴾لْمَ ٗمِ ٗمِّ ٓمَ ٛمُ ٚمْ ًمِّ 

                                                                                                                                                                                           
إٔمام حافظ مؤرخ  (.هـ 911 - 849) عبد ألرحمن بن أٔبي بكر بن محمد أبن سابق ألدين ألخضيري ألسيوطي، جلال ألدينو ه 10

ولما بلغ أٔربعين  ،مصنف، منها ألكتاب ألكبير، وألرسالة ألصغيرة. نشأ في ألقاهرة يتيما )مات وألده وعمره خمس سنوأت( 600أٔديب. له نحو 
ف أٔكثر كتبه. وكان على ألنيل، منزويا عن أٔصحابه جميعا، كأنه لآ يعرف أٔحدأ منهم، فألَّ  ألمقياسسنة أعتزل ألناس، وخلا بنفسه في روضة 

وبقي على ذلك  ،هاأيا فردّ ها. وطلبه ألسلطان مرأرأ فلم يحضر إٔليه، وأٔرسل إٔليه هدويعرضون عليه ألآٔموأل وألهدأيا فيردّ  ،ألآٔغنياء وألآٔمرأء يزورونه
ه أٔن تأتيه بكتاب، ففاجأها لآٔن أٔباه طلب من أٔمّ  ؛ألكتبب بابن في كتاب )ألمنح ألبادية( أٔنه كان يلقَّ  وقرأٔتُ قال ألزركلي:  .يوفِّ إٔلى أٔن تُ 

في علوم مختلفة، و)ألآٔحاديث  لهاهما ( و)إٔتمام ألدرأية لقرأء ألنقاية( كلنألقرأٓ )ألٕآتقان في علوم  :من كتبهو .ه وهي بين ألكتبألمخاض، فولدتْ 
ربية، ألمنيفة( و)ألآٔرج في ألفرج( و)ألآذدكار في ما عقده ألشعرأء من ألآٓثار( و)إٔسعاف ألمبطٕا في رجال ألموطأ( و)ألآٔشباه وألنظائر( في ألع

زيل( و)ألآٔلفاظ ألمعربة( و)ألآٔلفية في مصطلح و)ألآٔشباه وألنظائر( في فروع ألشافعية، و)ألآقترأح( في أٔصول ألنحو، و)ألٕآكليل في أستنباط ألتن
في  ألوعاةو)بغية  (وله شرح عليها، و)إٔنباه ألآٔذكياء لحياة ألآٔنبياء( رسالة، و)بديعية وشرحها ،)ألفريدة( :ألحديث( و)ألآٔلفية في ألنحو( وأسمها

بوه من سكانها، و)تاريخ ألخلفاء ( و)ألتحبير لعلم طبقات أللغويين وألنحاة( و)ألتاج في إٔعرأب مشكل ألمنهاج( و )تاريخ أٔسيوط( وكان أٔ 
وي، و)ترجمان ألقرأٓن( ألنوو)تحفة ألناسك( و)تدريب ألرأوّي( في شرح تقريب ( و)تحفة ألمجالس ونزهة ألمجالس ، وهو ألمرأد ههنا،ألتفسير(

و  (حديث، و)جمع ألجوأمع، ويعرف بالجامع ألكبيرو)تفسير ألجلالين( و)تنوير ألحوألك في شرح موطأ ألٕآمام مالك( و)ألجامع ألصغير( في أل
في من دخل مصر من ألصحابة(  ألسحابة)ألحاوي للفتاوي( و)حسن ألمحاضرة في أٔخبار مصر وألقاهرة( و)ألخصائص وألمعجزأت ألنبويّة( و)دّر 

في أٔبناء ألسرأري( و)ألدرر ألمنتثرة في ألآٔحاديث  و)ألدر ألنثير في تلخيص نهاية أبن ألآٔثير( و)ألدرأري (و)ألدر ألمنثور في ألتفسير بالمأثور
مقامة ـ"للدميري، و)رشف ألزلآل( ويعرف ب "حياة ألحيوأن"ألمشتهرة( و)ألديباج على صحيح مسلم بن ألحجاج( و)ديوأن ألحيوأن( أختصره من 

ألآٓباء ألعلية( و)شرح شوأهد ألمغني( سماه )فتح  و)ألسبل ألجلية في (، و)زهر ألربى( في شرح سنن ألنسائي، و)زيادأت ألجامع ألصغير"ألنساء
عن فن ألمنطق وألكلام( و)طبقات ألحفاظ( و)طبقات ألمفسرين( و)عقود  وألكلامألقريب( و)ألشماريخ في علم ألتاريخ( رسالة، و)صون ألمنطق 

موأفقات عمر( و)كوكب ألروضة( في ذكر  فيألجمان في ألمعاني وألبيان( أٔرجوزة، و)عقود ألزبرجد على مسند ألٕآمام أٔحمد( و)قطف ألثمر 
و)مقامات ( و)أللآلي ألمصنوعة في ألآٔحاديث ألموضوعة( و)لب أللباب في تحرير ألآٔنساب( و)لباب ألنقول ، جزيرة ألروضة ألتي كان من سكانها

 ،رسالة 43( مخطوطان، يشتملان على إٔلى ألسلاطين( و)متشابه ألقرأٓن( و)مجموعان يءألمجفي أٔسباب ألنزول( و)ما روأه ألآٔساطين في عدم 
ب في ما وقع في ألقرأٓن من ألمعرب( و)ألمزهر( في أللغة، و)مسالك ألحنفا في وألدي ألمصطفى( ذهألمو)ألمحاضرأت وألمحاورأت( و)

ت ألآٔقرأن في و)ألمستطرف من أٔخبار ألجوأري( و)مشتهى ألعقول في منتهى ألنقول( و)مصباح ألزجاجة( في شرح سنن أبن ماجة، و)مفحما
مبهمات ألقرأٓن( و)مقامات( في ألآٔدب، و)ألمقامة ألسندسية في ألنسبة ألمصطفوية( و)مناقب أٔبي حنيفة( و)مناقب مالك( و)مناهل ألصفا في 

وألتحفة تخريج أٔحاديث ألشفا( و)ألمنجم في ألمعجم( ترجم به أٔشياخه، و)نزهة ألجلساء في أٔشعار ألنساء( في ألظاهرية، و)ألنفحة ألمسكية 
  .ألمكية( في عدة علوم، و)نوأهد ألآٔبكار( حاشية على ألبيضاوي، و)همع ألهوأمع( في ألنحو، و)ألوسائل إٔلى معرفة ألآٔوأئل( وغير ذلك

َفا َوألَْمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ألله َفَمْن َحجَّ ألَْبْيَت أِّّو أْعَتَمَر َفَلا ُجَناَح َعَلْيِه أّّْن يَ  11 َع َخْيًرأ َفٕاِنَّ ألله َشاِكٌر وهي : ﴿إِٔنَّ ألصَّ َف بِِهَما َوَمْن َتَطوَّ طَّوَّ
 [ 158َعلِيٌم﴾ ]ألبقرة: 

ّّْزَوأِجَك َوَبَناتَِك َونَِساِء ألُْمْؤِمنِيَن ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلابِيبِهِ  12 ُيْؤَذْيَن َوَكاَن أللَُّه  نَّ َذلَِك أّّْدنَى أّّْن ُيْعَرْفَن َفَلاوهي : ﴿َيا أّّيَُّها ألنَّبِيُّ قُْل لِآ
 [ 59َغُفوًرأ َرِحيًما﴾ ]ألآٔحزأب:
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ا قْ ٘مُ اشم  وَ ﴿، وىمٞمؾ 5 14، وىمٞمؾ 5 آي٦م اًمرسم٤م [5621اًمٜمس٤مء] 13ومٞمف أىمقال 5 ىمٞمؾ 5 آي٦م اًمٙمالًم٦م آظِمر ُم٤م ٟمزل 5اًمث٤مين قمنم 5 

 .، واهلل أقمٚمؿ 16، وىمٞمؾ 5 آي٦م اًمٜمٍم15، وىمٞمؾ 5 آظِمر سمراءة [236]اًمب٘مرة5 أي٦م ﴾نَ قْ ٕمُ ضَم رْ ٤م شمُ قُمً يَ 

 

 انفصم انثاًَ يف األقطاو انيت ترجع إىل انطند : 

ٝمؿ ُمـ ثٚمِ هؿ قمغم اًمٙمذب قمـ ُمِ ١مُ شمقاـمُ  ٓ يٛمٙمـ قم٤مدةً  قمـ ـمب٘م٦مٍ  ل 5 اعمتقاشمر 5 وهق ُم٤م ٟم٘مٚمف ـمب٘م٦مٌ وهل مخس٦م 5 إو

  .ف إمم ُمٜمتٝم٤مه أّوًمِ 

، وأيب  18سمـ يمثػم، وا 517 ٟم٤مومع إئٛم٦م اًمسبٕم٦ماًم٘مراءات يمذًمؽ ، وٓ ؾمٞمام اًمسبٕم٦م اعمِمٝمقرة اعمٜمسقسم٦م إمم  ٥ُم وهم٤مًمِ 

،  24ًمٚمٕمنمة اعمٜمسقسم٦م إمم أيب ضمٕمٗمر ٦مُ ٛمَ ، ويمذا اًمثالصم٦م اعمتٛمِّ 23س٤مئل، واًمٙم22، ومحزة 21، وقم٤مصؿ20، واسمـ قم٤مُمر 19قمٛمرو

                                                           
ٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرثَُها إِْٔن لَْم وأٓية ألكلالة هي: ﴿َيْسَتْفُتونََك قُْل أللَُّه ُيْفِتيُكْم فِي ألَْكلالَِة إِْٔن أْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس لَُه َولٌَد َولَُه أّْخْ  13

َكرِ  َيُكْن لََها ا َتَرَك َوإِْٔن َكانُوأ إِْٔخَوًة رَِجالآ َونَِساًء َفلِلذَّ ّْنَثَيْيِن ُيَبيُِّن أللَُّه لَُكْم أّّْن َتِضلُّوأ َوأللَُّه بُِكلِّ َشْيٍء َولٌَد َفٕاِْن َكانََتا أْثَنَتْيِن َفَلُهَما ألثُّلَُثاِن ِممَّ  ِمْثُل َحظِّ ألآ
 [ . 176َعلِيٌم﴾ ]ألنساء: 

با إِْٔن كُْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ ]ألبقرة: ألآٓية وهي : ﴿ي 14  [ . 278ا أّّيَُّها ألَِّذيَن أَٓمُنوأ أتَُّقوأ أللََّه َوَذُروأ ما َبِقَي ِمَن ألرِّ
يٌم * َفٕاِْن َتَولَّْوأ َفُقْل َحْسبَِي أللَُّه لآ إِٔلَه وهي : ﴿لََقْد جاَءكُْم َرُسوٌل ِمْن أّّنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمِنيَن َرُؤٌف َرحِ  15

 [ . 129 -128إِٔلَّآ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوُهَو َربُّ ألَْعْرِش ألَْعِظيِم﴾ ]سورة ألتوبة: 
 أٔي : سورة ﴿إَِٔذأ َجاء نَْصُر أللَِّه َوألَْفْتُح﴾ .  16
كان أٔسود، شديد  ،أٔحد ألقرأء ألسبعة ألمشهورين هـ(،169)ت  ألمدني ،آءألليثي بالول ،نافع بن عبد ألرحمن بن أٔبي نعيمهو  17

وأنتهت إٔليه رياسة ألقرأءة فيها، وأٔقرأٔ ألناس نيفا وسبعين  ،أشتهر في ألمدينة ،ألسوأد، صبيح ألوجه، حسن ألخلق، فيه دعابة. أٔصله من أٔصبهان
 .سنة، وتوفي بها

 حرفته وكانت ،بمكة ألجماعة قاضي كان ،ألسبعة ألقرأء أٔحد (،هـ 120 -45) معبد بوأٔ  ألمكّي، ألدأريّ  كثير بن ألله عبدهو   18
 .بمكة ووفاته مولده ،ألآٔصل فارسي وهو ،بالدأري فعرف" دأريا" ألعطار ويسمون. ألعطارة

ار بن َزبَّانهو  19  ألقرأء وأٔحد وألآٔدب، للغةأ أٔئمة من (،هـ 154 - 70) بالعلاء أٔبوه ويلقب عمرو، أٔبو ألبصري، ألمازني ألتميمي َعمَّ
: عبيدة أٔبو قال .(عمار أبن عمرو أٔبا أٔتيت حتى وأٔفتحها أٔبوأبا أٔغلق لتُ زِ  ما: )ألفرزدق قال. بالكوفة ومات بالبصرة، ونشأ  بمكة، ولد. ألسبعة

 كتاب وللصولي .مأثورة وكلمات رأٔخبا له. ألجاهلية أٔدركوأ أٔعرأب عن أٔخباره عامة وكانت وألشعر، وألقرأٓن وألعربية بالآٔدب ألناس أٔعلم كان
 (.ألعلاء أبن عمرو أٔبي أٔخبار)

 بن ألوليد خلافة في دمشق قضاءَ  وليَ  ،ألسبعة ألقرأء ٔأحد (،هـ 118 - 8) ألشامي أليحصي أٔبوعمرأن زيد، بن عامر بن ألله عبدهو  20
 روأية في صدوق ألشاميين، مقرئ: ألذهبي قال. فيها فيوتو فتحها، بعد دمشق إٔلى وأنتقل ،"رحاب" قرية في "ألبلقاء" في دلِ وُ . ألملك عبد

 .ألحديث
 ووفاته ألكوفة، أٔهل من تابعي، ،ألسبعة ألقرأء أٔحد (،هـ 127) بكر أٔبو بالولآء، ألآٔسدي ألكوفي بهدلة ألنجود أٔبي بن عاصمهو  21

 .أٔمه أسم وبهدلة عبيد، أٔبيه أسم: قيل. ألحديث في صدوقا ت،ألقرأءأ في ثقة كان. فيها
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ف اًمسٞمقـمل ذم ٘مَ ل قمٚمٞمف اًم٘مرآن يمام طم٘م  ٟمزِ اًمذي أُ  ٍف وهذه اًمٕمنمة طمرف واطمد ُمـ ؾمبٕم٦م أطمرُ  . 26، وظمٚمػ25ويٕم٘مقب

 . (اإلشم٘م٤من)

 اعمّمحِػ  ، أي 5 ظمط   واًمرؾمؿَ  اًمٕمرسمٞم٦مَ  اومَؼ وَ اعمتقاشمر ، و يبٚمغ درضم٦مَ ه ، ومل ؾمٜمدُ  اًمث٤مين 5 اعمِمٝمقر 5 هق ُم٤م صّح 

 ذم ٟم٘مٚمف قمـ اًمسبٕم٦م . اًمٓمرُق  ٚمَػ وُمث٤مًمف ُم٤م اظمتَ  ،وه ُمـ اًمٖمٚمط د  ٕمُ ومٚمؿ يَ  ، ّراء، واؿمتٝمر قمٜمد اًم٘مُ  اإلُم٤ممِ 

(ىمّمٞمدة اًمِم٤مـمبل)، و27ًمٚمداين (سػماًمتٞم) 5 ُمـ اًم٘مراءات واعمِمٝمقرذم اعمتقاشمر  َػ ٜمِّ ر ُم٤م ُص ؿمٝمَ وُمـ أَ  
28

أوقمٞم٦م )، و

ـّ  رِ يماله٤م عمحرِّ  (شم٘مري٥م اًمٜمنم)و  (اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم   . 29"اسمـ اجلزري" اًمٗم

                                                                                                                                                                                           
هـ(، أٔحد ألقرأء ألسبعة. كان من موألي ألتيم فنسب إٔليهم. 156 - 80ألزيات ) مزة بن حبيب بن عمارة بن إٔسماعيل ألتيميهو ح 22

 وكان يجلب ألزيت من ألكوفة إٔلى حلوأن )في أٔوأخر سوأد ألعرأق مما يلي بلاد ألجبل( ويجلب ألجبن وألجوز إٔلى ألكوفة. ومات بحلوأن. كان
 أت، أنعقد ألٕآجماع على تلقي قرأءته بالقبول.عالما بالقرأء

من أٔهل  ،إٔمام في أللغة وألنحو وألقرأءة هـ(،189 )ت علي بن حمزة بن عبد ألله ألآٔسدي بالولآء، ألكوفي، أٔبو ألحسن ألكسائيهو  23
وتوفي بالرّي، عن سبعين عاما. وهو مؤدب ل في ألبادية، وسكن بغدأد، وتعلم بها. وقرأٔ ألنحو بعد ألكبر، وتنقّ  ،د في إٔحدى قرأهالِ ألكوفة. وُ 

بين إٔلى طبقة ألجلساء وألمؤأنسين. أٔصله من قال ألجاحظ: كان أٔثيرأ عند ألخليفة، حتى أٔخرجه من طبقة ألمؤدِّ  .ألرشيد ألعباسي وأبنه ألآٔمين
 (نوأدر)و (تءأألقرأ)و (ألحروف)و (ادرألمص)و (معاني ألقرأٓن) وأٔخباره مع علماء ألآٔدب في عصره كثيرة. له تصانيف، منها ،أٔولآد ألفرس
 (.ما يلحن فيه ألعوأمّ )و (ألمتشابه في ألقرأٓن)و (ألنحو) ومختصر في

 أٔهل إٔمام وكان .ألتابعين من"  ألعشرة"  ألقرأءهـ(، أٔحد  132، أٔبو جعفر )ت ألمدني بالولآء، ألمخزومي ألقعقاع بن يزيدهو  24
 .ألمدينة في توفي. ألمجتهدين ألمفتين من وكان. بالقارئ وُعرف ألقرأءة في ألمدينة

 كان ،بالبصرة ووفاته مولده ،ألعشرة ألقرأء أٔحد (،هـ 205 - 117) محمد أٔبو ألبصري، ألحضرميّ  زيد بن إٔسحاق بن يعقوبهو  25
 عامة فيه جمع: ألزبيدي الق (،ألجامع) :منها كتب، وله. مشهورة روأية تألقرأءأ في له. وألآٔدب بالعربية علم بيت من وهو ،ومقرئها إٔمامها

 .(ألتمام وقف)و (تألقرأءأ وجوه) :كتبه ومن. قرأٔه من إٔلى حرف كل ونسب ألقرأٓن، وجوه أختلاف
 لحألصِّ  فم من ٔأصله .ثقة عابدأ عالما كان. ألعشرة ألقرأء أٔحد (،هـ 229 - 150)محمد أٔبو ألآٔسدي، ألبزأر، هشام بن خلفهو  26

 .ألجهمية زمان مختفيا، فيها وتوفي ،ببغدأد وأشتهر وأسط، قرب( بكسرألصاد)
هـ(، ويقال له أبن ألصير في، من موألي بني أٔمية، أٔحد حفاظ  444 - 371هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أُّّبو عمرو ألدأني ) 27

وعاد فتوفي في بلده. له أٔكثر  دخل ألمشرق، فحّج وزأر مصر، .ألحديث، ومن ألآٔئمة في علم ألقرأٓن وروأياته وتفسيره. من أٔهل "دأنية"بالآٔندلس
من مئة تصنيف، منها: )ألتيسير( في ألقرأءأت ألسبع، و)ألٕآشارة( في ألقرأءأت، و)ألمقنع( في رسم ألمصاحف ونقطها، و)ألآهتدأ في ألوقف 

 .وألآبتدأء( و)ألموضح لمذأهب ألقّرأء( صغير، و)جامع ألبيان( في ألقرأءأت، و)طبقات ألقّرأء( وغير ذلك
للشيخ أٔبي  وهي ألقصيدة ألمشهورة بـ)ألشاطبية( في ألقرأءأت ألسبع ألمثاني، ي: قصيدته ألمسماة بـ)حرز ألآٔماني ووجه ألتهاني(يعن 28

 هـ (، تسعين وخمسمائة، نظم فيه )ألتيسير( كما ذكره ألجزري في )ألتحبير(،590ألمتوفى بالقاهرة سنة ) محمد ألقاسم بن فيره ألشاطبي ألضرير 
شرح ألشيخ برهان ألدين  وله شروح كثيرة، أٔحسنها وأٔدقّها: أٔبدع فيه كل ألٕآبدأع، فصار عمدة ألفن. أٔلف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا، وأٔبياته

 هـ( أثنتين وثلاثين وسبعمائة، وهو شرح مفيد مشهور، سماه: )كنز ألمعاني(. رأجع: )كشف ألظنون(732ألمتوفى سنة ) إٔبرأهيم بن عمر ألجعبري
حمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أٔبو ألخير، شمس ألدين، ألعمري ألدمشقّي ثم ألشيرأزي ألشافعّي، ألشهير بابن هو م 29

هـ(، شيخ ألٕآقرأء في زمانه، ومن حفاظ ألحديث. ولد ونشأ في دمشق، وأبتنى فيها مدرسة سماها )دأر ألقرأٓن(، ورحل  833 - 751ألجزري )
ألروم، وسافر مع تيمور لنك إٔلى ما ورأء ألنهر. ثم رحل إٔلى شيرأز فولي قضاءها. ومات فيها. نسبته إٔلى )جزيرة أبن إٔلى مصر مرأرأ، ودخل بلاد 

يات عمر(. ومن كتبه )ألنشر في ألقرأأٓت ألعشر( جزأٓن، و)غاية ألنهاية في طبقات ألقرأء( مجلدأن، أختصره من كتاب أٓخر له أسمه )نهاية ألدرأ
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 ؾ سم٤معمِمٝمقر يم٤معمتقاشمر ؛ ٕٟمف ىمرآن .ٕمٛمَ أ ويُ ٘مرَ ويُ 

أ سمف ؛ ٘مرَ ، ومال يُ  اعمذيمقرِ  ر اؿمتٝم٤مرَ ، ومل يِمتٝمِ  أو اًمٕمرسمٞم٦مَ  اًمرؾمؿَ  ظم٤مًمَػ  ف، ًمٙمٜماًمث٤مًم٨م 5 أطم٤مد 5 وهق ُم٤م صح ؾمٜمده 

ؾ هب٤م ٕمٛمَ يُ ، ٟمٕمؿ  .٦م اًمسٜمد ُمع صحّ  واخلطِّ  اًمٕمرسمٞم٦مِ  ُمقاوم٘م٦مُ  اًم٘مرآنِ  ذطَ  ؛ وم٢منّ  سمخالف إّول واًمث٤مين ٕٟمف ًمٞمس سم٘مرآنٍ 

اهلل  ريض -د ُمسٕمقاءة اسمـ سم٘مر يٛملمٍ  قمغم وضمقب اًمتت٤مسمع ذم صقم يمّٗم٤مرةِ  30طمٜمٞمٗم٦مأسمق ، وىمد اطمت٩م   أطم٤مد ًم٦مَ ُمٜمزِ  شمٜمزيال هل٤م

 .  "ُمتت٤مسمٕم٤مت" – قمٜمف

 . ؾ سمفٕمٛمَ ٘مرأ ، وٓ يُ ، وٓ يُ  ٘مرآنٍ سم ومٚمٞمس ، هوهق ُم٤م مل يّمّح ؾمٜمدُ 5 اًمِم٤مّذ أُم٤م 

،  وزيد،  يَبّ أُ  و ، وقمكمّ ، قمثامن 5 اًمراسمع واخل٤مُمس 5 اًمرواة واحلٗم٤مظ اًمذيـ اؿمتٝمروا سمحٗمظ اًم٘مرآن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

اًمس٤مئ٥م وقمبد اهلل سمـ ، وقمبد اهلل سمـ قمب٤مس  ، أسمق زيد إٟمّم٤مري ، صمؿ أسمق هريرة، ووُمٕم٤مذ  ، أسمق اًمدرداء، واسمـ ُمسٕمقد و

 .  -  اهلل قمٜمٝمؿريض -

، 35، وقمٓم٤مء 34، وقمٙمرُم٦م33، وؾمٕمٞمد32، وجم٤مهد31وُمـ اًمت٤مسمٕملم يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع ، وقمبد اًمرمحـ إقمرج

وإًمٞمٝمؿ شمرضمع  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم  - 41، وُمرسوق40، وقمبٞمدة39ٞمشبَ ر سمـ طُم ، و زِ  38، وإؾمقد 37، وقمٚم٘مٛم٦م36واحلسـ

  .اًمسبٕم٦م

                                                                                                                                                                                           

أت(، و)ألتمهيد في علم ألتجويد( و)ملخص تاريخ ألٕآسلام( و)ذأت ألشفاء في سيرة ألنبي وألخلفاء( منظومة، و)فضائل في أٔسماء رجال ألقرأء
ألقرأٓن( جزء منه، و)سلاح ألمؤمن( في ألحديث، و)منجد ألمقرئين( و)ألحصن ألحصين( في ألآٔدعية وألآٔذكار ألمأثورة، وحاشية عليه سّماها 

تصر عدة ألحصن ألحصين( و)ألتتّمة في ألقرأءأت( و)تحبير ألتيسير( في ألقرأءأت ألعشر، و)تقريب ألنشر في )مفتاح ألحصن ألحصين( و)مخ
أٔسنى ألقرأءأت ألعشر( و)ألدرة ألمضية( في ألقرأءأت، و)طيبة ألنشر في ألقرأءأت ألعشر( منظومة، و)ألمقدمة ألجزرية( أٔرجوزة في ألتجويد، و)

  طالب( و)ألهدأية في علم ألروأية( في ألمصطلح، و)ألمصعد ألآٔحمد في ختم مسند ألٕآمام أٔحمد( في ألحديث.ألمطالب في مناقب علي بن أٔبي 
هو أٔبو حنيفة ألنعمان بن ثابت، ألتيمي بالولآء، ألكوفي، إٔمام ألحنفية، ألفقيه ألمجتهد ألمحقق، وأٔحد ألآٔئمة ألآٔربعة عند أٔهل  30

هـ، ونشأ بها، وكان يبيع ألخز، ويطلب ألعلم في صباه، ثم أنقطع للتدريس 70هـ، وقيل: 80لكوفة سنة ألسنة. قيل: أٔصله من أٔبناء فارس. ولد با
ى، فحلف عليه وألٕآفتاء. وأٔرأده عمر بن هبيرة )أٔمير ألعرأقين( على ألقضاء، فامتنع ورًعا. وأٔرأده ألمنصور ألعباسي بعد ذلك على ألقضاء ببغدأد، فأب

رأٔيت رجلا »لآ يفعل، فحبسه إٔلى أٔن مات. وكان قوّي ألحجة، من أٔحسن ألناس منطقا، قال ألٕآمام مالك، يصفه:  ليفعلن، فحلف أٔبو حنيفة أٔنه
وكان كريما في أٔخلاقه، جوأدأ، حسن ألمنطق وألصورة، جهورّي ألصوت، إٔذأ حّدث «. لو كلمَته في ألسارية أٔن يجعلها ذهبا، لقام بحجته

وعن ألٕآمام ألشافعّي: ألناس عيال في ألفقه على أٔبي حنيفة. له )مسند( في ألحديث، جمعه تلاميذه، أنطلق في ألقول، وكان لكلامه دوّي. 
و)كتاب ألآٓثار( روأه عنه تلامذته، فنسب إٔليهم، وهذأ ألكتاب أٔحَرى أٔن يوصف بأنه أٔصح ألكتب بعد كتاب ألله سبحانه، وتنسب إٔليه رسالة 

 هـ. 150في ببغدأد سنة )ألفقه ألآٔكبر( و)ألآٔبسط(، و)ألوصايا(. تو

حافظ، قارئ، من أٔهل ألمدنية. أٔدرك أٔبا  هـ(،117)ت  عبد ألرحمن بن هرمز، أٔبو دأود، من موألي بني هشام، عرف بالآٔعرجهو  31
ت بها. وفي رأبط بثغر ألٕآسكندرية مدة، وما ،هريرة وأٔخذ عنه. وهو أٔول من برز في ألقرأٓن وألسنن. وكان خبيرأ بأنساب ألعرب، وأفر ألعلم، ثقة

 أسم أٔبيه خلاف.
ر من أٔهل مكة. قال هـ(، مولى بني مخزوم، تابعي، مفسِّ  104 - 21أٔبو ألحجاج ألمكّي ) ،جبير بن :ويقال هو مجاهد بن جبر، 32

ت؟ وتنّقل ألذهبي: شيخ ألقرأء وألمفسرين. أٔخذ ألتفسير عن أبن عباس، قرأٔه عليه ثلاث مرأت، يقف عند كل أٓية يسأله: فيم نزلْت وكيف كان
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في ألآٔسفار، وأستقّر في ألكوفة. وكان لآ يسمع بأعجوبة إٔلآ ذهب فنظر إٔليها: ذهب إٔلى "بئر برهوت" بحضرموت، وذهب إٔلى "بابل" يبحث 
عني عن ذلك، فقال: كانوأ يرون أٔنه َيسأل أٔهَل ألكتاب، ي رون، وُسئِل ألآٔعمشُ قيه ألمفسِّ عن هاروت وماروت. أٔما كتابه في "ألتفسير" فيتّ 

 ألنصارى وأليهود. ويقال: إٔنه مات، وهو ساجد.

وهو حبشي ألآٔصل،  .هـ(، تابعّي، كان أٔعلمهم على ألٕآطلاق 95 - 45هو سعيد بن جبير ألآٔسدي، بالولآء، ألكوفي، أٔبو عبد ألله ) 33
ن عباس، إٔذأ أٔتاه أٔهل ألكوفة يستفتونه، من موألي بني وألبة بن ألحارث من بني أٔسد، أٔخذ ألعلم عن عبد ألله بن عباس، وأبن عمر. ثم كان أب

قال: أٔتسألونني، وفيكم أبن أٔم دهماء؟ يعني سعيدأ. ولما خرج عبد ألرحمن أبن محمد بن ألآٔشعث، على عبد ألملك بن مروأن، كان سعيد معه 
ّجاج، فقتله بوأسط. قال ألٕآمام أٔحمد بن إٔلى أٔن قُتِل عبد ألرحمن، فذهب سعيد إٔلى مكة، فَقبَض عليه وألِيها )خالد ألقسري(، وأٔرسله إٔلى ألح

ج حنبل: َقتَل ألحجاج سعيدأ، وما على وجه ألآٔرض أٔحد إٔلآ وهو مفتقر إٔلى علمه. وفي أٓخر ترجمته في وفيات ألآٔعيان: أٔنه كان يلعب بالشطرن
  .أستدبارأ

بن عباس، تابعي، كان من أٔعلم ألناس  هـ(، مولى عبد ألله 105 - 25هو عكرمة بن عبد ألله ألبربري ألمدني، أٔبو عبد ألله ) 34
بالتفسير وألمغازي. طاف ألبلدأن، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أٔكثر من سبعين تابعيا. وذهب إٔلى نجدة ألحروري، فأقام عنده ستة 

، فطلبه ٔأميرها، فتغّيب عنه حتى أٔشهر، ثم كان يحدث برأٔي نجدة. وخرج إٔلى بلاد ألمغرب، فأخذ عنه أٔهلها رأٔي "ألصفرية" وعاد إٔلى ألمدينة
 مات، وكانت وفاته بالمدينة، ومات هو و"كثير عّزة" في يوم وأحد، فقيل: مات أٔعلم ألناس، وأٔشعر ألناس.

هـ( ألآمام ألحافظ، محدث ألكوفة، أٔبو ألسائب، وقيل: أٔبو زيد، وقيل: أٔبو يزيد، وأٔبو محمد 136 تهو عطاء بن ألسائب ) 35
قال أٔحمد بن حنبل: عطاء ثقة ثقة، رجل صالح،  .حدث عنه خلق كثير.ار ألعلماء، لكنه ساء حفظه قليلا في أٔوأخر عمرهألكوفي، وكان من كب

  أنظر: )سير أٔعلام ألنبلاء للذهبي( .وقال: من سمع منه قديما كان صحيحا، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشئ، سمع منه قديما شعبة، وسفيان
 ألعلماء أٔحد وهو .زمنه في ألآٔمة وحبر ألبصرة، أٔهل إٔمام كان تابعي، (،هـ 110 - 21) سعيد أٔبو ي،ألبصر يسار بن ألحسنهو  36

 معاوية، عهد في خرأسان وألي زياد أبن ألربيع بهكتَ وأستَ  طالب، أٔبي بن علي كنف في وشبَّ  بالمدينة، ولد. ألنساك ألشجعان ألفصحاء ألفقهاء
 ميسان، أٔهل من أٔبوه وكان. لومة ألحقّ  في يخاف لآ وينهاهم، فيأمرهم ،ألولآة على يدخل فكان ،ألقلوب في هيبته وعظمت ،ألبصرة وسكن
 ألفصاحة، في غاية وكان. ألصحابة من هديا وأٔقربهم ألآٔنبياء، بكلام كلاما ألناس أٔشبه ألبصري ألحسن كان": ألغزألي قال. ألآٔنصار لبعض مولى

 قد إٔني: إٔليه كتب ألخلافة ألعزيز عبد بن عمر ولي ولما. أٔذأه من سلم وقد موأقف، يوسف أبن ألحجاج مع وله. "فيه من ألحمكة تتصبب
. باللَّه فاستعن يريدونك، فلا ألآٓخرة أٔبناء وأٔما تريدهم، فلا ألدنيا أٔبناء أٔما: ألحسن فأجابه. عليه نيونَ ينُ عِ يُ  ،أٔعوأنا لي فانظر ،ألآٔمر بهذأ أبتليت
 . بالبصرة توفي. بالآٔزهرية( خ - مكة فضائل) في وكتاب ،سائرة كلمات وله كثيرة، أٔخباره

يشبه أبن مسعود في  .تابعي، كان فقيه ألعرأق هـ(،62)ت  علقمة بن قيس بن عبد ألله بن مالك ألنخعي ألهمدأنّي، أٔبو شبلهو  37
 ،وغزأ خرأسان ،وشهد صفين ،أه عنه كثيرونوروى ألحديث عن ألصحابة، ورو ،-صلى ألله عليه وسلّم -ولد في حياة ألنبي  ،هديه وسمته وفضله

 وأٔقام بخوأرزم سنتين، وبمرو مدة. وسكن ألكوفة، فتوفي فيها
 هـ(، تابعي، فقيه، من ألحفاظ. كان عالم ألكوفة في عصره.75هو ألآٔسود بن يزيد بن قيس ألنخعي )ت  38
صلّى ألله  - أٔدرك ألجاهلية وألٕآسلام، ولم ير ألنبيتهم. لّ تابعي، من جُ  هـ(،83)ت  زر بن حبيش بن حباشة بن أٔوس ألآٔسديهو  39

وعاش مئة وعشرين سنة، ومات بوقعة بدير  ،وكان أبن مسعود يسأله عن ألعربية. سكن ألكوفة ،كان عالما بالقرأٓن، فاضلا ،-عليه وسلم
 .ألجماجم

 -صلّى ألله عليه وسلم -فتح مكة، ولم ير ألنبيهـ( تابعي. أٔسلم باليمن أٔيام 72هو عبيدة بن عمرو )أٔو قيس( ألسلماني ألمرأدي )ت  40
 وكان عريف قومه، وهاجر إٔلى ألمدينة في زمان عمر، وحضر كثيرأ من ألوقائع، وتفّقه، وروى ألحديث، وكان يوأزي شريحا في ألقضاء.

 أٔبي أٔيام في ألمدينة قدم .أليمن أٔهل من ثقة، تابعي هـ(،63)ت  عائشة أٔبو ألوأدعي، ألَهْمدأني مالك بن ألآٔجدع بن مسروقهو  41
 .بالقضاء منه أٔبصر وشريح شريح، من بالفتيا أٔعلم وكان ،عليّ  حروب وشهد ،ألكوفة وسكن ،بكر
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 : انفصم انثانث يف األقطاو انيت ترجع إىل األداء

 ، وأذيمر هٝمٜم٤م ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م 5  (ٞمد ذم اًمتجقيدِْم ٜماًمت  )ل واًمتجقيد ، ذيمرُت ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م ذم رؾم٤مًمتِ  اًم٘مراءةِ  ت٥ُم ٝم٤م يمُ وحمٚم   

 أشمؿ  وهق شم٤مّم إن   42.ُمٜمٝمؿ اًمسج٤موٟمدي ذم اًمقىمقفؼ ، ئِ اًمقىمػ وآسمتداء ، أومرده سم٤مًمتّمٜمٞمػ ظمال5 إّول واًمث٤مين 

٤م وٓ طمسٜم٤م آسمتداء ـِ ُس مل حَي و ـ اًمقىمُػ ُس إن طَم  ـٌ ، وطمَس اًمٙمالَم   ، ىم٤مل اسمـ اجلزري 5  ، وىمبٞمح إن مل يٙمـ شم٤مُمًّ

 ٥مبَ ُم٤م ًمف ؾَم  همػمَ  ٥م ..... وٓ طمرامٌ ضَم وَ  ىمٍػ ـ وَ وًمٞمس ذم اًم٘مرآن ُمِ 

 5  وًمٚمقىمػ ذم يمالم اًمٕمرب أوضمف ، واعمستٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤م قمٜمد أئٛم٦م اًم٘مّراء شمسٕم٦م

  . ػ قمغم اعمتحرك سم٤مًمسٙمقنقىمَ صؾ ؛ ومٞمُ اًمسٙمقن ، وهق إ

 .  ٞم لِم ، وهق اًمٜمٓمؼ سمبٕمض احلريم٦مذم اًمْمّؿ واًمٙمرس إصٚمِ  ومُ واًمر  

إؿمامم [ 66]يقؾمػ5 ﴾٤مٜم  ُمَ ٠مْ ٓ شمَ ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 5  . واإلؿمامم ذم اًمْمّؿ ، وذًمؽ سم٤مإلؿم٤مرة إمم احلريم٦م ُمـ همػم شمّمقي٧م

 وصاًل .  -رمحف اهلل  -  43قمٜمد طمٗمص

ن ؛ ومٞمُ واإلسمدال ذم آؾمؿ  واظمتٚمٗمقا ذم اهل٤مء اعمرؾمقُم٦م  . ػ قمٚمٞمف سم٤مهل٤مءقىمَ ، وذم اعم١مٟم٨م سم٤مًمت٤مء يُ  ٤مًٕمػػ سمقىمَ اعمٜمّمقب اعمٜمق 

  ، سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمت٤مء ، وسمٕمْمٝمؿ سم٤مهل٤مء . شم٤مءً 

  ػ قمٜمد محزة سمٜم٘مؾ طمريمتٝم٤م إًمٞمف ، صمؿ حتذف .قىمَ ، ومٞمُ  (ءٌ ِدْف )واًمٜم٘مؾ ومٞمام آظمره هزة سمٕمد ؾم٤ميمـ ، ٟمحق 5 

  ه هزةٌ رُ واإلدهم٤مم ومٞمام آظِم 
ٍ
  ، وذًمؽ قمٜمد محزة . ﴾ءٌ وْ ىُمرُ ﴿و  ﴾ءٌ ْي رِ سمَ ﴿ئدشَملِم ، ٟمحق 5 زا أو واوٍ  سمٕمد ي٤مء

 واإلصمب٤مت ذم اًمٞم٤مءات اعمحذووم٦م قمٜمد سمٕمض .  ذف ذم اًمٞم٤مءات اًمزوائد قمٜمد سمٕمض ،واحل

 وهمػمه٤م .  (قمّؿ و مم٤ّم و ومٞمؿَ ٘مٝم٤م ذم )ٚمحِ ـ ه٤مءات اًمسٙم٧م قمٜمد ُمـ يُ واإلحل٤مق ذم آظمر اًمٙمٚمؿ ُم

 اؾمؿٍ  يمؾ    محزة واًمٙمس٤مئل  اًمٞم٤مء ، وسم٤مًمٗمتح٦م ٟمحق اًمٙمرسة . وأُم٤مَل  حقَ ًٕمػ ٟمَ ل سم٤مٜمحِ اًمث٤مًم٨م 5 اإلُم٤مًم٦م ، وهل أن شمَ 

 . (، وُم٤م زيمكقمغم و، إمم و، طمتك وًمدي يمٞمػ ، ويمذا يمؾ ُمرؾمقم سم٤مًمٞم٤مء إٓ )سمٛمٕمٜمك  "كٟم  أَ "ك ، ويمذا قؾَم يمٛمُ  ي٤مئلٍّ  أو ومٕمؾٍ 

 . [36]هقد5﴾جَمَْراَه٤م اهلل ِ سمِْسؿِ ﴿ٗمص طَم  وأُم٤مَل 

                                                           
ألمسمى  "ألتفسير"ومن كتبه:  (،هـ560)ت  هو أٔبو عبد ألله محمد بن طيفور ألغزنوي ألسجاوندي، ألمفسر، ألمقرئ، ألنحوي 42

 معانى من ذلك غير إٔلى وأللغة ومعانيها وألآٔبيات ألقرأءأت لَ لَ وعِ  ألنحو فيه ذكر ،حسن تفسير وهو (انيألمث ألسبع تفسير بـ)عين ألمعاني في
كتابان في و (،ألقرأءأت علل كتاب)و. "ألعين إٔنسان" وسماه ولده، هأختصرثم  جليلة، كثيرة وفوأئدها ،قليلة هاأٔعدأدُ  مجلدأت، فى ألتفسير

 .(، و)علل ألوقوف(أءوألآبتد ألوقف كتابوقوف ألقرأٓن: )
بزأز، نزل بغدأد،  .قارئ أٔهل ألكوفة (.هـ 180 - 90) حفص بن سليمان بن ألمغيرة ألآٔسدي بالولآء، أٔبو عمر، ويعرف بحفيصهو  43

 .وجاور بمكة. وكان أٔعلم أٔصحاب عاصم بقرأءته، وهو أبن أمرأٔته وربيبه، ومن طريقه قرأءة أٔهل ألمشرق
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سم٢مسمدال ، أو  [6]اعم١مُمٜمقن5﴾َح ٚمَ ومْ أَ  دْ ىمَ ﴿، ٟمحق 5  زة ، وذًمؽ سمٜم٘مؾ طمريمتٝم٤م إمم اًمس٤ميمـ ىمبٚمٝم٤ماًمراسمع 5 ختٗمٞمػ اهلٛم

، أو [ 93]إقمراف5 ﴾ؿْ ٝمُ ٚمُ ضَم أَ  ٤مءَ ضَم ﴿، ٟمحق 5  ٘مؾٍ 5 ي٠ميت ، أو إؾم٘م٤مط سمال ٟمَ ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ، ٟمحق يم٦مِ طمر ُمـ ضمٜمسِ  ةٍ د  ٛمَ هل٤م سمِ 

ٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 5 اهل، وذم  [32]اًمقاىمٕم٦م5 ﴾اَأِئذَ ﴿، أو طمريم٦م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ، ٟمحق 5  سمٞمٜمٝم٤م وسملم طمريمتٝم٤م سٝمٞمؾٍ سمتَ 

 .شمسٝمٞمؾ قمٜمد طمٗمص [33]اًمزُمر5﴾ل  ٛمِ جَ قمْ أَ أَ ﴿

 

 انفصم انراتع يف األقطاو انيت ترجع إىل األنفاظ وادلعاًَ ادلتعهقح تاألحكاو :

ح ًمف ، وهق ّمٚمُ جلٛمٞمع ُم٤م يَ  ٍق ستٖمرِ ُمُ  قرٍ حمُّم  همػمِ  ثػمٍ ٙمَ ًمِ  عَ ِض وذًمؽ ؾمت٦م وقمنمون 5 إول 5 اًمٕم٤مّم 5 وهق ُم٤م وُ  

، أو اًمٕم٤مم اعمراد سمف اخلّمقص ،  [29]اًمٜمس٤مء5 ﴾ؿْ ٙمُ ٤مشمُ ٝمَ ُم  أُ  ؿْ ٙمُ ٞمْ ٚمَ قمَ  ٧ْم ُمَ رِّ طُم ﴿٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 يماًمب٤مىمل قمغم قمٛمقُمف ،  إُم٤م اًمٕم٤مم  

ذم  خّمقص ُمٜمف ، وهق يمثػم، أو اًمٕم٤مم اعم [629]آل قمٛمران5 ﴾ؿْ ٙمُ ا ًمَ قْ ٕمُ مَجَ  دْ ىمَ  ٤مَس اًمٜم   ن  إِ  ٤مُس اًمٜم   ؿُ هَلُ  ٤مَل ىمَ ﴿ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5

َ٘م٤مُت ﴿يمتخّمٞمص ىمقًمف شمٕم٤ممم 5 ، اًم٘مرآن  ـَ  َواعْمَُٓمٚم  ّْم سم  ـ   َيؽَمَ   صَماَلصَم٦مَ  سم٠َِمْٟمُٗمِسِٝم
ٍ
٧م ُمٜمف احل٤مُمُؾ ظُم  ، [223]اًمب٘مرة5 ﴾ىُمُروء  ّم 

ُت ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5  ٦مُ َس وأئِ  َٓ مَْح٤َملِ  َوُأو ْٕ ـ   ا ـَ  َأنْ  َأضَمُٚمُٝم ئِل﴿شمٕم٤ممم 5  ، وىمقًمف[ 3]اًمٓمالق5أي٦م  ﴾َيَْمْٕم ـَ  َواًمال  ـَ  َيئِْس  ُِم

 .[ 3]اًمٓمالق5 أي٦م ﴾اعْمَِحٞمضِ 

 ﴾َوـَمًرا ُِمٜمَْٝم٤م َزْيدٌ  ىَم٣َم  وَمَٚمام  ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ، ٤م ٞمٜمً عمٕمٜمك ُمٕمٚمقم قمغم آٟمٗمراد قمَ  عَ ِض اًمث٤مين 5 اخل٤مّص 5 وهق ُم٤م وُ 

يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ، ٤م ٜمًس ، أو ضمِ  [62]اًمٜمس٤مء5 ﴾يَماَلًَم٦مً  ُيقَرُث  َرضُمٌؾ  يَم٤منَ  َوإِنْ ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ، ٤م ققمً ، أو ٟمَ  [92]إطمزاب5

ـْ  ُيْس٠َمُل  َٓ  وَمَٞمْقَُمئِذٍ ﴿ َٓ  إِْٟمٌس  َذْٟمبِفِ  قَم  . [94]اًمرمحـ5 ﴾ضَم٤من   َو

ل 5 وم٤مٕول   يم٤مًم٘مَ ، ٤م وضٕمً  أو أيمثرُ  ٞم٤منِ ف ُمٕمٜمَ ُم٤مًمَ 5 واًمث٤مًم٨م واًمراسمع 5 اعمِمؽمك واعم١مو 
ِ
 قمَم ٝمر ، واعمَ ًمٚمحٞمض واًمٓم   رء

ٌل ١مَ ُمـ اعمٕم٤مين ومٛمُ  َح رضم  وهمػمه٤م ، ومام شمَ  دد واًمٕمبًمٚمسٞمِّ   . و 

ه سمّمٞمٖمتف ، وم٢من ازداد وضقطم٤م ومٝمق اًمٜمّص ، يم٘مقًمف 5 اًمٔم٤مهر واًمٜمّص 5 وم٤مّٕول 5 ُم٤م فمٝمر ُمرادُ  اخل٤مُمس واًمس٤مدس

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مْٟمٙمُِحقا﴿شمٕم٤ممم 5    ُِم
ِ
ذم  ة ذم اإلسم٤مطم٦م ، وٟمص  ، وم٤مٔي٦م فم٤مهر [9]اًمٜمس٤مء5 ﴾َوُرسَم٤معَ  َوصُماَلَث  َُمْثٜمَك اًمٜمَِّس٤مء

 اًمٕمدد .
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واًمتخّمٞمص ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5  اًمت٠مويؾِ   5 وهق ُم٤م ازداد وضقطم٤م قمغم اًمٜمّص طمٞم٨م ٓ يب٘مك وضمفُ اًمس٤مسمع 5 اعمٗمرس  

تٛمؾ اًمتخّمٞمص ، وم٤مٟم٘مٓمع ذًمؽ ، ًمٙمٜمف حي 44؛ وم٢مٟمف فم٤مهر ذم اًمسجقد[ 91]احلجر5 ﴾َأمْجَُٕمقنَ  يُمٚم ُٝمؿْ  اعماََْلِئَٙم٦مُ  وَمَسَجدَ ﴿

 . ﴾نَ قْ ٕمُ مْجَ أَ ﴿5 سم٘مقًمف

واًمتبديؾ ، يم٤مٔي٤مت اًمداًّم٦م قمغم وضمقد اًمّم٤مٟمع  سِخ اًمٜم   ه سمف قمـ اطمتاملِ ُمرادُ  ؿَ طمٙمِ واًمث٤مُمـ 5 اعمحٙمؿ 5 وهق ُم٤م أُ 

  سمُِٙمؾِّ  َواهلل ُ ﴿وصٗم٤مشمف ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 
ٍ
ء  . [232]اًمب٘مرة5 ﴾قَمٚمِٞمؿٌ  َرْ

ل  ذم حيت٤مج إمم اًمٓمٚم٥م ، يمآي٦م اًمرسىم٦م ظمٗمِ  ، اًمت٤مؾمع 5 اخلٗمّل 5 وهق ُم٤م ظمٗمل اعمراد ُمٜمف ًمِٕم٤مرٍض همػم اًمّمٞمٖم٦م

 . ظم٤مصٍّ  ؛ ٓظمتّم٤مصف سم٤مؾمؿٍ ٤مشاًمٜمب  

ـْ  ظَمػْمٌ  اًْمَ٘مْدرِ  ًَمٞمَْٚم٦مُ ﴿5 وهق ومقق اخلٗمل ؛ ٓطمتٞم٤مج اًمٓمٚم٥م واًمت٠مُمؾ ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ؾ اًمٕم٤مذ 5 اعمِمٙمِ   َأًْمِػ  ُِم

أن اعمراد أًمػ ؿمٝمر ًمٞمس  ؾ قمرفة ، ومبٕمد اًمت٠مُمّ ي إمم شمٗمْمٞمؾ اًمٌمء قمغم ٟمٗمسف سمثالث وصمامٟملم ُمرّ ، ومٞم١مدِّ  [9]اًم٘مدر5 ﴾ؿَمْٝمرٍ 

 ومٞمٝم٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر .

 - s - اًمٜمبل   ، ومبلّمَ  قم٤مءُ اًمد   يم٤مًمّمالة ؛ وم٢مٟمف ًمٖم٦مً  ٦مِ ف سم٤مًمسٜم  ف وسمٞم٤مٟمُ ح دًٓمتُ ِْم ؾ 5 وهق ُم٤م مل شمت  اعمجٛمَ احل٤مدي قمنم 5 

 ٝم٤م .ٗمتَ ِص 

 ﴾َأْيِدُّيِؿْ  وَمْقَق  اهلل ِ َيدُ ﴿، يم٤مًمٞمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 5  فظمٗم٤مئِ  ةد  ِِم ًمِ ؛ ه رادِ ُمُ  ٞم٤منُ سمَ  اًمث٤مين قمنم 5 اعمتِم٤مسمف 5 وهق ُم٤م مل ُيرَج 

قا َأْيٜماََم ﴿5  ، واًمقضمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم[ 61]اًمٗمتح5 ٕم٤مت ذم أوائؾ اًمسقر ، ، وُمٜمف اعم٘مٓم   [661]اًمب٘مرة5 ﴾اهلل ِ َوضْمفُ  وَمَثؿ   شُمَقًم 

 ، ﴾ص﴿،  ﴾يس﴿،  ﴾ـمسؿ﴿،  ﴾ـمس﴿،  ﴾ـمف﴿،  ﴾يمٝمٞمٕمص﴿،  ﴾اعمر﴿ ، ﴾اًمر﴿،  ﴾اعمص﴿،  ﴾امل﴿5 وهل 

 . ﴾ن﴿،  ﴾ق﴿،  ﴾قمسؼ - طمؿ﴿،  ﴾طمؿ﴿

 ﴾اوْ دُ جُ اؾْم وَ ﴿ع ًمف ظم٤مّص٤م أو قم٤مُّم٤م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ِض سمف ُم٤م وُ  يدَ رِ اًمث٤مًم٨م قمنم 5 احل٘مٞم٘م٦م 5 وهق اؾمؿ عم٤م أُ 

 .[ 22]احل٩م5

 ﴾اقْ حُ ٙمِ ٤مٟمْ ومَ ﴿قًمف شمٕم٤ممم 5 ًمف عمٜم٤مؾمب٦م ، وم٤مًمٜمٙم٤مح ذم ىم عَ ِض ُم٤م وُ  سمف همػمُ  يدَ وهق اؾمؿ عم٤م أرِ اًمراسمع قمنم 5 اعمج٤مز 5 

 . ٤مز اًم٘مرآن شمّمٜمٞمػذم جم 45وٓسمـ قمبد اًمسالماع يمثػمة ، قم٘مٌد ، واًمتقذّم ُمقت جم٤مزا ، وًمف أٟمق[ 9]اًمٜمس٤مء5

                                                           
 ولعل ألصحيح : )فٕانه ظاهر في سجود ألكل( . هكذأ في ألنسخ ألمطبوعة ،  44
 (.هـ 660 - 577) عبد ألعزيز بن عبد ألسلام بن أٔبي ألقاسم بن ألحسن ألسلمي ألدمشقّي، عز ألدين ألملقب بسلطان ألعلماءهو  45

ولآه ألصالح نجم ، وة بالجامع ألآٔمويوتولى ألخطابة وألتدريس بزأوية ألغزألي، ثم ألخطاب ،فقيه شافعّي بلغ رتبة ألآجتهاد. ولد ونشأ في دمشق
ولما مرض أٔرسل إٔليه ألملك ألظاهر يقول: إٔن في أٔولآدك من يصلح  ،ثم أعتزل ولزم بيته ،ومكّنه من ألآٔمر وألنهي ،وألخطابة ألدين أٔيوب ألقضاءَ 

قوأعد ألآٔحكام في )و (ألفوأئد)و (قوأعد ألشريعة)و (ألٕآلمام في أٔدلة ألآحكام)و (ألتفسير ألكبير) من كتبهو .لو ظائفك. فقال: لآ. وتوفي بالقاهرة
، (ألغاية في أختصار ألنهايةو) ى(ألفتاو)و (بدأية ألسول في تفضيل ألرسول)و (ترغيب أٔهل ألٕآسلام في سكن ألشام)، و( في ألفقهإٔصلاح ألآٔنام
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ـْ ﴿شمٕم٤ممم 5  وُمـ اعمج٤مز آظمتّم٤مر سمحذف ، يم٘مقًمف ةٌ  ؾَمَٗمرٍ  قَمغَم  َأوْ  َُمِريًْم٤م ُِمٜمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  وَمَٛم [ 633]اًمب٘مرة5 ﴾وَمِٕمد 

ي٤م  5 وم٘م٤مل، ومج٤مء ، قه ٚمُ أي 5 وم٠مرؾَم  [31]يقؾمػ5 ﴾وَم٠َمْرؾِمُٚمقنِ  سمَِت٠ْمِويٚمِفِ  ُأَٟمبِّئُُٙمؿْ  َأَٟم٤م﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5  ةٌ ٞمف قِمد  5 وم٠َمومَٓمَر ومٕمٚمأي

 يقؾمػ ، وأُمث٤مًمف ذم اًم٘مرآن يمثػمة .

 أي 5 صؼمي . [63]يقؾمػ5 ﴾ٌؾ ٞمْ مَجِ  ؼْمٌ َّم ومَ ﴿وُمٜمف شمرك ظمؼم ، ٟمحق 5 

،  [12]اًمتقسم٦م5 ﴾ُيْرُضقهُ  َأنْ  َأطَمؼ   َوَرؾُمقًُمفُ  َواهلل ُ﴿5  ، يم٘مقًمف شمٕم٤مممٝم٤م قمـ سمٕمض سمٕمُْم  ك ومجعٌ وُمثٜمًّ  وُمٜمف ُمٗمردٌ 

ْٟمَس٤منَ  إِن  ﴿وىمقًمف 5  ٓ  .  ظُمرْسٍ  ًَمِٗمل اإْلِ ـَ  إِ ِذي  ﴾فَمِٝمػمٌ  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  َواعْمَاَلِئَٙم٦مُ ﴿ىمقًمف 5 و، [ 6،2]اًمٕمٍم5 ﴾آَُمٜمُقا اًم 

رّب ﴿، وىمقًمف 5 [ 23، 29]ق5 ﴾ضَمَٝمٜم ؿَ  ذِم  َأًْمِ٘مَٞم٤م . قَمتِٞمدٌ  ًَمَدي   َُم٤م َهَذا ىَمِريٜمُفُ  َوىَم٤مَل ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5 [ 3]اًمتحريؿ5

 . [44]اعم١مُمٜمقن5 ﴾ارضمٕمقن

اَمَواِت َو  هللِ﴿ 5 ، وىمقًمف[ 66]اًمزُمر5 ﴾ـَم٤مِئِٕملمَ  َأشَمٞمْٜم٤َم ىَم٤مًَمَت٤م﴿وُمٜمف ًمٗمظ قم٤مىمؾ ًمٖمػمه ، وقمٙمُسف ، ٟمحق 5  َيْسُجُد َُم٤م ذِم اًمس 

َْرضِ  ْٕ   .[ 34]اًمٜمحؾ5 46 ﴾ ا

 ذِم  يُمٜمْتُؿْ  إَِذا طَمت ك﴿، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5  لمِ يَ ظمرَ إُ إمم  ٞمب٦مِ ، أي 5 آٟمت٘م٤مل ُمـ واطمد ُمـ اعمتٙمٚمؿ واخلٓم٤مب واًمٖمَ  وُمٜمف اًمتٗم٤مت

ـَ  اًْمُٗمْٚمِؽ  َي٤مَح  َأْرؾَمَؾ  اًم ِذي َواهلل ُ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5 47[ 22]يقٟمس5 ﴾هِبِؿْ  َوضَمَرْي   .[ 4]وم٤مـمر5 ﴾وَمُسْ٘مٜم٤َمهُ  ؾَمَح٤مسًم٤م وَمُتثػِمُ  اًمرِّ

  . ، أي 5 أهؾ اًم٘مري٦م[ 32ؾمػ5]يق ﴾اًم٘مري٦م واؾم٠مل﴿وُمٜمف إضامر ، ٟمحق 5 

ءٌ  يَمِٛمْثٚمِفِ  ًَمْٞمَس ﴿وُمٜمف زي٤مدة ، يم٘مقًمف 5    .[ 66]اًمِمقرى5 ﴾َرْ

  .[ 3،1]اًمٜمب٠م5 ﴾ؾَمَٞمْٕمَٚمُٛمقنَ  يَمال   صُمؿ   . ؾَمٞمَْٕمَٚمُٛمقنَ  يَمال  ﴿5 وُمٜمف شمٙمرير ، ٟمحق 

َٟم٤مَه٤م وَمَْمِحَٙم٧ْم ﴿وُمٜمف شم٘مديؿ وشم٠مظمػم ، يم٘مقًمف 5  ْ   ٧م .ٙمَ ٟم٤مه٤م ومْمحِ ، أي 5 سمنم  [ 26]هقد5 ﴾سم٢ِمؾِْمَح٤مَق  وَمَبنم 

  . إًمٞمف ؛ ٕٟمف ؾمب٥م ومٞمف دَ ؾمٜمِ ٝمؿ ، وم٠مُ سمحِ سمذَ  رُ ، ي٠مُمُ [ 3]اًم٘مّمص5 ﴾ؿْ هُ ٤مءَ ٜمَ سمْ أَ  ُح سمَ ذْ يَ ﴿وُمٜمف ؾمب٥م ، ٟمحق 5 

.  وومٞمف شمّمٜمٞمػ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ،  يمٞمده، وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ اخلؼم وشمق وُمٜمف أىمس٤مم اًم٘مرآن
48
   

                                                                                                                                                                                           

ألفرق رسالة في )تصوف، وفي أل (مسائل ألطريقة)و وهو مقصود ألمصنف هنا، في مجاز ألقرأٓن، (ألٕآشارة إٔلى ألٕآيجاز في بعض أٔنوأع ألمجاز)و
 .وغير ذلك (مقاصد ألرعاية)و (بين ألٕآيمان وألٕآسلام

َماَوأِت َوَما فِي أْلآّّْرِض﴾ ]ألنحل: 46  [ . 49وألصحيح : ﴿َولِلَِّه َيْسُجُد َما فِي ألسَّ
 [ . 22س:وألصحيح : ﴿َحتَّى إَِٔذأ كُْنُتْم فِي ألُْفْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم﴾ ]يون 47
ْرعي ألدمشقّي، أٔبو عبد ألله، شمس ألدينهو  48 من أٔركان ألٕآصلاح  (.هـ 751 - 691) محمد بن أٔبي بكر بن أٔيوب بن سعد ألزُّ

من أٔقوأله، بل ينتصر له في  يءشألٕآسلامي، وأٔحد كبار ألعلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ ألٕآسلام أبن تيمية حتى كان لآ يخرج عن 
ما يصدر عنه. وهو ألّذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأٔهين وعذب بسببه، وطيف به على جمل مضروبا جميع 
ه ألكتب، فجمع منها عددأ عظيما، وكتب بخطّ  ببحّ  يَ وأٔطلق بعد موت أبن تيمية. وكان حسن ألخلق محبوبا عند ألناس، أٔغرِ  ،بالعصى

)إٔعلام ألموقعين( و)ألطرق ألحكمية في ألسياسة ألشرعية( و)شفاء ألعليل في مسائل ألقضاء وألقدر : كثيرة منهاألحسن شيئا كثيرأ. وأٔلّف تصانيف 
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ـْ ﴿ف ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ُمـ أداشمِ  ٤ملٍ ظَم  ٞمفٌ ِمبِ آؾمتٕم٤مرة ، وهل شمَ  وُمٜمف ، [ 622]إٟمٕم٤مم5 ﴾وَم٠َمطْمَٞمْٞمٜم٤َمهُ  َُمٞمًْت٤م يَم٤منَ  َأَوَُم

  . ًمٚمْمالل واًمٙمٗمر ، واإلطمٞم٤مء ًمإليامن واهلداي٦م اعمقُت  ػمَ ٕمِ اؾمتُ 

َثؾ ، ف ، وهل 5 اًمٙم٤مف ، واعمِثؾ ، واعمَْ اشمِ أد انُ ف اىمؽِم وذـمُ  . ذم ُمٕمٜمك رَ ٔظَم  يم٦م أُمرٍ هق اًمدًٓم٦م قمغم ُمِم٤مرَ 5 واًمتِمبٞمف 

ْب ﴿ف يمثػمة ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 وأُمثٚمتُ  .ويم٠مّن  ْٟمَٞم٤م احْلََٞم٤مةِ  َُمثََؾ  هَلُؿْ  َوارْضِ   اًمد 
ٍ
، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5 [ 31]اًمٙمٝمػ5أي٦م  ﴾َأْٟمَزًْمٜم٤َمهُ  يَماَمء

 .[ 2]ًم٘مامن5 ﴾َوىْمًرا ُأُذَٟمْٞمفِ  ذِم  يَم٠َمن  ﴿

 .[ 24]اومتح5 ﴾اهللِ ُل قْ ؾُم ر   دٌ ٛم  حُمَ ﴿٤م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ٜمً ٞمِّ ُم٤م فمٝمر اعمراد سمف سمَ اخل٤مُمس قمنم 5 اًمٍميح 5 وهق 

 سٍ ٗمْ ٟمَ  ـْ ُمِ  ؿْ ٙمُ ٘مَ ٚمَ ظَم  ْي ذِ اًم   قَ هُ ﴿سم٘مريٜم٦م ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 إٓ  سمفاعمراد اًمس٤مدس قمنم 5 اًمٙمٜم٤مي٦م 5 هل ُم٤م مل ئمٝمر 

   .[ 634]إقمراف5 ﴾ةٍ دَ اطمِ و  

 

  : هى يراد اننظىجع إىل االضتدالل وانىقىف عنيت ترانفصم اخلايص يف األقطاو ا

،  ًمف اًمٙمالمُ  ٞمَؼ وذًمؽ أرسمٕم٦م 5 إّول واًمث٤مين 5 آؾمتدٓل سمٕمب٤مرة اًمٜمص وسم٢مؿم٤مرشمف ، إّول 5 هق اًمٕمٛمؾ سمام ؾِم 

ـ   ًَمفُ  اعْمَْقًُمقدِ  َوقَمغَم ﴿ام ىمقًمف شمٕم٤ممم 5 واًمث٤مين 5 اًمٕمٛمؾ سمام صمب٧م سمٜمٔمٛمف ًمٖم٦م ، ُمث٤مهلُ   ٞمَؼ ، ومِس  [299]اًمب٘مرة5 ﴾ـ  َويمِْسَقُتُ  ِرْزىُمُٝم

 ، وسمٜمٔمٛمف إؿم٤مرة إمم أن اًمٜمس٥م سم٤مٔسم٤مء . ام سمٕمب٤مرة اًمٜمصِّ ة ، وم٢مجي٤مهُب سقَ واًمٙمِ  سمٔم٤مهره إلجي٤مب اًمٜمٗم٘م٦مِ  اًمٙمالمُ 

 اَل ومَ ﴿ 5 ، يم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمت٠مومٞمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 5 وهق اًمٕمٛمؾ سمام صمب٧م سمٛمٕمٜم٤مه ًمٖم٦مً  اًمث٤مًم٨م 5 آؾمتدٓل سمدًٓم٦م اًمٜمصِّ 

ُ  ْؾ ٘مُ شمَ   .  قمغم طمرُم٦م اًمرضب سمدون آضمتٝم٤مد يدّل [ 29]اإلرساء5 ﴾فٍّ أُ  اَم هل 

 ﴾٦مٍ بَ ىمَ رَ  رُ يْ رِ حْ تَ ومَ ﴿ف قمٚمٞمف ، ُمث٤مًمف 5 ُمِ ٘مد  شمَ  إٓ سمنمطِ  ٕمٛمؾ اًمٜمص  اًمراسمع 5 اىمتْم٤مء اًمٜمص 5 هق اًمٕمٛمؾ سمام ٓ يَ 

 ر .ذيمَ ، ومل يُ  اًمرىمب٦م ٚمَؽ [ ي٘متيض ُمِ 42]اًمٜمس٤مء5

 

                                                                                                                                                                                           

 ( ألمولود بأحكام ألمودود تحفة)و (ألعمرية ألشروط شرح)و (ألذمة أٔهل أٔحكام)و و)كشف ألغطاء عن حكم سماع ألغناء( ،(وألحكمة وألتعليل
 أبن نونية)بـ وهي معروفة ألعقائد، في منظومة( ألشافية ألكافية)و( وألمعطلة ألجهمية على ألمرسلة ألصوأعق)و( معادأل زأد)و( ألسعادة دأر مفتاح)و

 تفسير)و( ألفروسية كتاب)و( تيمية أبن ألدين تقي أختيارأت في رسالة)و ،(ألسالكين مدأرج)و شك، إٔليه نسبته وفي( ألنساء أٔخبار)و( ألقيم
 في( ألآٔفرأح بلاد إٔلى ألآٔروأح حادي) و( ألمحبين روضة)و( ألفوأئد)و( ألروح)و( ألطيب ألكلم من ألصّيب ألوأبل)و( بألقلو طب)و( ألمعوذتين

 في ألتبيان)و ،(وألدوأء ألدأء) ويسمى( ألكافي ألجوأب)و( وألجهمية ألمعطلة غزو على ألٕآسلامية ألجيوش إٔجتماع)و( أللهفان إٔغاثة)و ألجنة، ذكر
 ( وغيرها من ألتأليفات ألممتعة.ألحيارى هدأية)و( ألصابرين عدة)و( ألهجرتين طريق)و وهو مرأد ألمصنف هنا،، (ألقرأٓن أٔقسام
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 :  يا ٌتعهق تاألحكاو انفصم اخلايص يف األقطاو انيت ترجع إىل تعض

اَُم  شَمُ٘مْؾ  َٓ وَ ﴿، ٟمحق 5  ف اعمٜمٓمقَق ٙمٛمُ طُم  َؼ إن واومَ  ٘م٦مٌ 5 إول 5 اعمٗمٝمقم ، وهق ُمقاومَ  وهل مخس٦م  49﴾ُأفٍّ  هل 

   .ومَم أَ  اًمرضب ُمـ سم٤مِب  ؿ ُمٜمف حتريؿُ ٝمَ ٗم، يُ [ 29]اإلرساء5

 ﴾وَمَتَبٞم ٜمُقا سمِٜمََب٢مٍ  وَم٤مؾِمٌؼ  ضَم٤مَءيُمؿْ  نْ إِ ﴿، ٟمحق 5  ، وذًمؽ إُم٤م ذم اًمّمٗم٦م اعمٜمٓمقَق  فطمٙمٛمُ  5 وهق ُم٤م ظم٤مًمَػ  ٗم٦مٌ وخم٤مًمَ 

ـ   َوإِنْ ﴿ 5 أو ذم اًمنمط ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ذم اًمٗمسؼ سمخالف همػمه .لم  جي٥م اًمتبَ ، يٕمٜمل [ 1]احلجرات5 ِت  يُم َٓ  وَم٠َمْٟمِٗمُ٘مقا مَحْؾٍ  ُأو

ـ   ـّ  احلٛمؾِ  أوِٓت  ػمُ ، أي 5 ومٖمَ [ 1]اًمٓمالق5 ﴾قَمَٚمْٞمِٝم َ٘مَٝم٤م وَم٢مِنْ ﴿، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5  ٖم٤مي٦مِ أو ُمٗمٝمقم اًم . ًمٞمس اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم  ـَمٚم 

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾ   وَماَل  هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمْٙمَِح  طَمت ك سَمْٕمدُ  ُِم 5 أو ُمٗمٝمقم اًمٕمدد ، ٟمحق ًمألّول . ؾ  ف حَتِ تْ ، وم٢مذا ٟمٙمحَ [ 291]اًمب٘مرة5 ﴾هَمػْمَ

ذم اًمبٕمض ، ٓ ذم اًمبٕمض ،  اعمٗم٤مهٞمؿُ  ؼِمَ ، أي 5 ٓ أىمّؾ ُمٜمف وٓ أيمثر ، وم٤مقمتُ [3]اًمٜمقر5 ﴾ضَمْٚمَدةً  صَماَمٟملِمَ  وَم٤مضْمٚمُِدوُهؿْ ﴿

 .  وم٤مطمت٤مضمقا ًمٚمتٕمٞملم إمم دًمٞمؾ آظمر

٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمقًمف ٘مَ ـمٚمِ إومم سم٤مإليامن ، وأُ  ِت دَ ٞمِّ ؼ واعم٘مٞم د ، يمٙمّٗم٤مرة اًم٘متؾ واًمٔمٝم٤مر ، ىمُ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م 5 اعمٓمٚمَ 

ـْ ﴿5 شمٕم٤ممم ـْ  َرىَمَب٦مٍ  وَمَتْحِريرُ ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم 5 [ 42]اًمٜمس٤مء5 ﴾ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َرىَمَب٦مٍ  وَمَتْحِريرُ  ظَمَٓم٠مً  ُُم١ْمُِمٜم٤ًم ىَمَتَؾ  َوَُم ٤م َأنْ  ىَمْبؾِ  ُِم  ﴾َيَتاَمؾم 

 . ، وه٤م قمغم اًمت٘مٞمٞمد واإلـمالق[ 9]اعمج٤مدًم٦م5

؛ وذًمؽ ٕن اًمسٚمػ  ، اظمتٚمٗمقا ذم اعم٘مدار ٕمؿْ اًمراسمع واخل٤مُمس 5 اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ، وهق واىمع ذم اًم٘مرآن ، ٟمَ 

  رء سمٌمءٚمقٟمف سمٛمٕمٜمك إزاًم٦م ٕمٛمِ ستَ يم٤مٟمقا يَ 
ِ
ر ، أو سمٞم٤من يمقن اًمٙمالم قمـ اعمٕمٜمك اعمتب٤مدِ  ِف ٍَم ّدة اًمٕمٛمؾ ، أو سمِ ُمُ  ، إُم٤م سم٤مٟمتٝم٤مء

ذم طمّ٘مٜم٤م  ؼ، أو ختّمٞمص قم٤مم وهمػمه٤م ، ٓ سم٢مزاء ُمّمٓمٚمح إصقًمٞملم ، وهق سمٞم٤من عمّدة احلٙمؿ اعمٓمٚمَ  ُمـ اًم٘مٞمقد اشمٗم٤مىمّٞم٤م ىمٞمدٍ 

مخسامئ٦م ، أُّم٤م قمٜمد اعمت٠مظمريـ  وسمٚمغ قمٜمدهؿ أي٤مت اعمٜمسقظم٦م ىمدرَ  قمٜمد اًمسٚمػ ، سِخ سم٤مب اًمٜم   عَ َس اعمٕمٚمقم قمٜمد اهلل ، وم٤مشم  

  ومحس٥م ، واهلل أقمٚمؿ . مخس٦مً  50 "ثاًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدّ " د  وم٤معمٜمسقخ قمٜمدهؿ قمدد ىمٚمٞمؾ ، طمتك قمَ 

                                                           
 [ . 23وألصحيح : ﴿فلا تقل لهما أّٔف﴾ ]ألٕآسرأء: 49
ه حنفي من فقي (.هـ 1176 - 1110) أٔحمد بن عبد ألرحيم ألفاروقي ألدهلوي ألهندي، أٔبو عبد ألعزيز، ألملقب شاه َوليُّ أللههو  50

من أٔهل دهلي بالهند. قال صاحب فهرس ألفهارس: )أٔحيا ألله به وبأولآده وأٔولآد بنته وتلاميذهم ألحديث وألسنة بالهند بعد موأتهما،  ،ألمحّدثين
 :من كتبهو .هـ 1179وقيل في وفاته: سنة  ،وعلى كتبه وأٔسانيده ألمدأر في تلك ألديار( وسماه صاحب أليانع ألجنى )ولّي ألله بن عبد ألرحيم(

في علم  )ألفوز ألكبير في أٔصول ألتفسير( أٔلفه بالفارسية، وترجم بعد وفاته إٔلى ألعربية وألآٔرديّة ونشر بهما، و)فتح ألخبير بما لآبد من حفظه
صاف في أٔسباب ألخلاف( ألتفسير( و )حجة ألله ألبالغة( مجلدأن، و)إٔزألة ألخفاء عن خلافة ألخلفاء( و)ألٕآرشاد إٔلى مهمات ألآٔسناد( و)ألٕآن

و)شرح ترأجم أٔبوأب ألبخاري( و)تأويل ألآٔحاديث( و)ألخير  ،و)عقد ألجيد في أٔحكام ألآجتهاد وألتقليد( و)ألمسّوى من أٔحاديث ألموطأ( مجلدأن
وترجم  ،تصوففي ألبيل( ألكثير( في ألحكمة، و)ألآعتقاد ألصحيح( و)ألبدور ألبازغة( في ألتصوف وألحكمة، و)ألقول ألجميل في بيان سوأء ألس

 .)فتح ألرحمن في ترجمة ألقرأٓن( ألقرأٓن إٔلى ألفارسية على شاكلة ألنظم ألعربّي، وسمى كتابه
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ـَ ﴿ ف سمٕمده ذم اًمؽمشمٞم٥م إٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم 5خُ ومٜم٤مؾِم  وذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ شمّم٤مٟمٞمػ ٓ حتَم ، ويمّؾ ُمٜمسقخٍ  ِذي  َواًم 

ْقنَ  َْزَواضِمِٝمؿْ  َوِصٞم ٦مً  َأْزَواضًم٤م َوَيَذُرونَ  ُِمٜمُْٙمؿْ  ُيَتَقوم  ـَ ﴿ٝم٤م آي٦م 5 تْ خَ َس ٟمَ [ 231]اًمب٘مرة5 ﴾احْلَْقلِ  إمَِم  َُمَت٤مقًم٤م ِٕ سم ّْم ـ   َيؽَمَ  سم٠َِمْٟمُٗمِسِٝم

ا َأؿْمُٝمرٍ  َأْرسَمَٕم٦مَ   رت قمٜمٝم٤م ذم اًمٜمزول .، وهل ىمبٚمٝم٤م ذم اًمؽمشمٞم٥م ، وإن شم٠مظّم [ 293]اًمب٘مرة5 ﴾َوقَمنْمً

 

 انفصم انطاتع يف ذكر يا يف انقرآٌ يٍ ادلطانة تطرٌق انتنصٍص :

واعمب٤مطم٤مت ُمـ ، واعمٙمروه٤مت ، وسم٤مت واعمٜمدُ ، ُم٤مت واعمحر  ، وذًمؽ صمالصم٦م 5 إّول 5 قمٚمؿ إطمٙم٤مم ُمـ اًمٗمرائض  

 (أطمٙم٤مم اًم٘مرآن)ـيم وومٞمف شمّم٤مٟمٞمػ٦م اًمٗم٘مٞمف ، ُم  وشمٗمّمٞمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمٜمقط سمذِ  قسم٤مت .٘مُ ، واًمٕمُ  واعمٕم٤مُمالت ، سؿ اًمٕمب٤مداتىمِ 

  53. ضمٞمقن عماّل  (اًمتٗمسػمات إمحدي٦م)، و52، واسمـ اًمٕمريب51ًمٚمجّم٤مص

 واعمنميملم وهمػمهؿ .، واًمٜمّم٤مرى ، ٦م واًمرّد قمغم اًمٗمرق اًمب٤مـمٚم٦م اًمْم٤مًّم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ٛمَص اًمث٤مين 5 قمٚمؿ اعمخ٤م

ومٞمف شمّمٜمٞمػ  55ًمٜمجؿ اًمديـ اًمٓمقذم، و 54ًمٚمامشمريدي (شم٠مويالت اًم٘مرآن)واًمتٗمريع قمغم هذا اًمٕمٚمؿ ُمٜمقط سمذُّم٦م اعمتٙمٚمؿ ، وومٞمف 

  . ًمٓمٞمػ

                                                           
، ألٕآمام ألكبير ألشأن، فاضل من أٔهل ألري، وتفقه على أٔبي هـ(370 - 305) هو أٔبو بكر أٔحمد بن علي ألرَّأزي، ألملقَّب بالجصاص 51

على طريقة من ألزهد وألورع، سكن بغدأد، وأنتهت إٔليه رئاسة ألحنفية، وخوطب في أٔن يلي ألقضاء فامتنع.  ألحسن ألكرخي، وتخرج به، وكان
وله من ألمصنفات: )أٔحكام ألقرأٓن(، و)شرح مختصر ألكرخي(، و)شرح مختصر ألطحاوي(، و)شرح ألجامع( لمحمد بن ألحسن، و)شرح 

 هـ ببغدأد. 370فقه، و)جوأبات( عن مسائل وردت عليه. توفي سنة ألآٔسماء ألحسنى(، و)ألفصول في ألآٔصول( في أٔصول أل
، من حفاظ ألحديث. قاضٍ  (،هـ 453 - 468) محمد بن عبد ألله بن محمد ألمعافري ألٕآشبيلي ألمالكي، أٔبو بكر أبن ألعربيّ هو  52

وصنف كتبا في ألحديث وألفقه وألآٔصول وألتفسير ولد في إٔشبيلية، ورحل إٔلى ألمشرق، وبرع في ألآٔدب، وبلغ رتبة ألآجتهاد في علوم ألدين. 
 :وولي قضاء إٔشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قال أبن بشكوأل: ختام علماء ألآٔندلس وأٓخر أٔئمتها وحفاظها. من كتبه ،وألآٔدب وألتاريخ

ي شرح موطٔا أبن أٔنس( و)ألناسخ و)عارضة ألآٔحوذي في شرح ألترمذي( و)أٔحكام ألقرأٓن( مجلدأن، و)ألقبس ف ()ألعوأصم من ألقوأصم
وألمنسوخ( و)ألمسالك على موطأ مالك( و)ألٕآنصاف في مسائل ألخلاف( عشرون مجلدأ، و)أٔعيان ألآٔعيان( و)ألمحصول( في أٔصول ألفقه، 

 و)كتاب ألمتكلمين( و)قانون ألتٔاويل( في ألتفسير.
 (،هـ 1130 - 1047) حنفي ألمكّي ألصالحي ثم ألهندوي أللكنويأٔحمد جيون بن أٔبي سعيد بن عبد ألله أبن َعْبد ألرَّزَّأق ألهو  53

 تخريج في ألآٔبصار إٔشرأق)و للنسفي، ألمنار شرح( ألآٔنوأر نور) :منها ،كتب له. بلده في ودفن بدهلي توفي ،(بالهند) أٔميتي أٔهل من مفسر
 .(ألشرعية ألآٓيات بيان في ألآٔحمدية ألتفسيرأت)و( ألآٔنوأر نور أٔحاديث

 .ة بسمرقند(نسبته إٔلى ماتريد )محلّ  ،من أٔئمة علماء ألكلام هـ(،333 )ت د بن محمد بن محمود، أٔبو منصور ألماتريديمحمهو  54
)تأويلات )أٔوهام ألمعتزلة( و)ألرد على ألقرأمطة( و)مآخذ ألشرأئع( في أٔصول ألفقه، وكتاب )ألجدل( و)تأويلات ألقرأٓن( و ومن كتبه )ألتوحيد( و

 منه، و)شرح ألفقه ألآٔكبر ألمنسوب للٕامام أٔبي حنيفة(،توفي رحمه ألله بسمرقند.أٔهل ألسنة( ألآٔول 
 -ولد بقرية طوف  ،فقيه حنبلي (.هـ 716 - 657) سليمان بن عبد ألقوي بن ألكريم ألطوفي ألصرصري، أٔبو ألربيع، نجم ألدينهو  55

ين، وتوفي في وزأر مصر، وجاور بالحرمَ  ، هـ 704ل إٔلى دمشق سنة ورح ،هـ 691ودخل بغدأد سنة  ،في ألعرأق( "صرصر")من أٔعمال  -أٔو طوفا 
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ِ
وإرض ، وإهل٤مم اًمٕمب٤مد ُم٤م يٜمبٖمل هلؿ ، وُمـ  اًمسامواِت  ٚمِؼ اهلل ُمـ سمٞم٤من ظَم  اًمث٤مًم٨م 5 قمٚمؿ اًمتذيمػم ، وهق إُم٤م سمآٓء

ـ ضمٜمس شمٕم٤ممم ُم ه٤م اهللُدَ وضَم اهلل ُمـ ىمّمص اًم٘مرآن ، يٕمٜمل سمٞم٤من اًمقىم٤مئع اًمتل أَ  اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، أو سم٠مي٤ممِ  صٗم٤مِت  سمٞم٤منِ 

، واجلٜم٦ّم ، واعمٞمزان ، واحلس٤مب ، ، أو اًمتذيمػم سم٤معمقت وُم٤م سمٕمده ُمـ احلنم واًمٜمنم  شمٕمذي٥م اعمجرُملمو، لم شمٜمٕمٞمؿ اعمٓمٞمٕمِ 

  ر .واعمذيمِّ  اًمقاقمظِ  ٞمٗم٦مُ وفمِ  ٚمقمِ ه اًمٕمُ هذ شمٗم٤مصٞمؾِ  ٗمظُ . وطمِ  واًمٜم٤مر

(بػماًمٗمقز اًمٙم)شمٗم٤مصٞمؾ هذه اًمٕمٚمقم اًمثالصم٦م ذم  "ثاًمِم٤مه وزم اهلل اعمحدّ "وىمد سمسط 
56

. أُم٤م اًمٕمٚمقم  ضم٤مدَ ، وأَ 

وىمد  ، يمٞمػ 57(اًمتحبػم)و (اإلشم٘م٤من)ذم  ٞمقـملٝم٤م اإلُم٤مم اًمسسٓمَ ه٤م ، سمَ ـ إطمّم٤مؤُ ٛمٙمِ اعمستٜمبٓم٦م ُمـ اًم٘مرآن ومٙمثػمة ٓ يُ 

ًْمٜم٤َم﴿، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 5  رء ٚمؿ يمؾِّ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز قمغم قمِ اؿمتٛمؾ    ًمُِٙمؾِّ  شمِبَْٞم٤مًٟم٤م اًْمٙمَِت٤مَب  قَمَٚمْٞمَؽ  َوَٟمز 
ٍ
ء   58﴾َرْ

 . [34]اًمٜمحؾ5

 

 انفصم انثايٍ يف ذكر يا ٌرجع إىل األنفاظ : 

 ت٥ُم واًمٙمُ  . ٘مُؾ ف اًمٜمٕمُ وُمرضمِ  ،٤مج إمم اًمبح٨م قمـ ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م وذًمؽ قمنمة 5 إّول 5 اًمٖمري٥م 5 وهق ًمٗمظ حيت

 61وًمإلُم٤مم راهم٥م ومٞمف شم٠مًمٞمػ ًمٓمٞمػ ،  60، وٕيب طمٞم٤من 59(يزيزِ همري٥م اًمٕمَ )وُمـ أؿمٝمر اًمتّم٤مٟمٞمػ ومٞمف  ، اعمّمٜم ٗم٦م ومٞمف يمثػمة

 ومٞمف شم٠مًمٞمػ طمسـ . 

                                                                                                                                                                                           

علم  في له أللطيف بالجزء للمصنف ألمرأد هو ولعله)بغية ألسائل في أٔمهات ألمسائل( في أٔصول ألدين،  . ومن كتبه:(بلد ألخليل )بفلسطين
)ألرياض ألنوأضر في ألآٔشباه من كتبه أٔيضا: وئا مفيدأ من هذأ ألقبيل. ، فٕان فيه أٔيضا شي()ألٕآكسير في قوأعد ألتفسيرأٔرأد به كتابه:  وأٔ  ألمخاصمة،

ألٕآلهية وألنظائر( و)معرأج ألوصول( في أٔصول ألفقه، و)ألذريعة إٔلى معرفة أٔسرأر ألشريعة( و)تحفة أٔهل ألآٔدب في معرفة لسان ألعرب( و)ألٕآشارأت 
به في ألقاهرة، و)تعاليق على ألآٔناجيل( و)شرح  يفَ بس من أٔجله، وطِ حُ  ،وألمباحث ألآٔصولية( و)ألعذأب ألوأصب على أٔروأح ألنوأصب(

 ألمقامات ألحريرية( و)ألبلبل في أٔصول ألفقه( أختصر به )روضة ألناظر وجنة ألمناظر( لآبن قدأمة، و)موأئد ألحيس في فوأئد أمرئ ألقيس(
 و)مختصر ألجامع ألصحيح للترمذي( في مجلدين .

 جم، غريزة ألفوأئد، في أٔصول ألتفسير، أٔلفه بالفارسية، وترجم بعد وفاته إٔلى ألعربية وألآٔرديّة، ونشر بهما.وهي رسالة له صغيرة ألح 56
قال صاحب هـ(، 911للعلامة ألسيوطي رحمه ألله تعالى )ت كلاهما يعني: )ألٕآتقان في علوم ألقرأٓن( و)ألتحبير لعلم ألتفسير(  57

 ثم إٔنه وجد ،هوأستقلّ  ،موأقع ألعلوم( للبلقيني)و ،وأستصغره "ألكافيجي"شيخه  ذكر فيه تصنيفَ  ،هادُ فيَ ه وأٔ وهو أٔشبه أٓثارِ ألكشف عن )ألٕآتقان(: 
 ،لتفسيره ألكبير( ألذي شرع فيه) مقدمة وجعله ،ثمانين نوعا وزأد عليه إٔلى ،فاستأنفَ  (،بيرحألت)تصنيفه  كتابا جامعا بعد ،ألبرهان( للزركشي)

( نَ ضمّ أٔيضا عن )ألتحبير(:  (. وفيهمجمع ألبحرين) وسماه  في وفرغ، ونوعين نوع مائة وجعله (ألعلوم موأقع) في ألبلقيني ذكره ما فيه )ألسيوطيُّ
  . أنظر : )كشف ألظنون(فيه وأٔدرجه ألٕآتقان() صنف ثم ،وثمانمائة وسبعين أثنتين هـ(872) سنة رجب

لَْنا َعَلْيَك ألِْكَتاَب تِْبَيانًا  58  [ . 89لُِكلِّ َشْيٍء﴾ ]ألنحل:وألصحيح : ﴿َونَزَّ
 أٔبي كتابو هـ(.330 )تلآٔبي بكر محمد بن ُعَزيز ألسجستاني ألعزيزي  (نزهة ألقلوب في تفسير غريب ألقرأٓن ألعظيم)يريد به  59

 حيان ألآٔندلسي فيه باسم: )تحفة ألآٔريب بما في ألقرأٓن من ألغريب(، وكتاب ألرأغب ألآٔصفهاني: )مفردأت أٔلفاظ ألقرأٓن(. 
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٦م ، ة سم٤محلبِمٞم  ق  ًمِٚمٙمُ  "اعمِمٙم٤مة"ـًمف ذم همػم ًمٖمتٝمؿ ، يم عَ ِض ك وُ ذم ُمٕمٜمً  ف اًمٕمرُب تْ ٕمٛمٚمَ اؾمتَ  اًمث٤مين 5 اعمٕمّرب 5 وهق ًمٗمظٌ 

  62.ًمٚمٓملم اعمٓمبقخ ذم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ، ومجٕمف اًمسٞمقـمل ٟمٔمام ، وسمٚمغ ٟمحق اًمستلم  "ٞمؾاًمسجِّ "و

، ػم ، ُمٜمف 5 اإلٟمس٤من واًمبنم سمٛمٕمٜمك٤من أو أيمثر سم٢مزاء ُمٕمٜمك واطمد ، وهق ذم اًم٘مرآن يمثاًمث٤مًم٨م 5 اعمؽمادف 5 وهق ًمٗمٔم

 ويمذا اًمرضمز واًمٕمذاب واًمرضمس سمٛمٕمٜمك . 

 إمَِم  ظَمَٚمْقا َوإَِذا ﴿اًمراسمع واخل٤مُمس 5 اًمٗمّمؾ واًمقصؾ ، واعمراد سم٤مًمقصؾ قمٓمػ اجلٛمؾ ، وسم٤مًمٗمّمؾ شمريمف . ُمث٤مًمف 5 

ومّمٌؾ ، ومٚمؿ يٕمٓمػ ؛ [ 61]اًمب٘مرة5 ﴾هِبِؿْ  َيْسَتْٝمِزُئ  اهلل ُ﴿ُمع أي٦م سمٕمده٤م ، وهل 5 [ 63ب٘مرة5]اًم 63﴾٤مٜم  ا آُمَ قْ ٤مًمُ ىمَ  ؿَمَٞم٤مـمِٞمٜمِِٝمؿْ 

سَْمَرارَ  إِن  ﴿ٕٟمف ًمٞمس ُمـ ُم٘مقًمتٝمؿ ، وُمث٤مل إول 5  ْٕ ٤مرَ  َوإِن   . َٟمِٕمٞمؿٍ  ًَمِٗمل ا وصؾ [ 63-69]آٟمٗمٓم٤مر5 ﴾ضَمِحٞمؿٍ  ًَمِٗمل اًْمُٗمج 

  سم٤مًمٕمٓمػ ًمٚمٛمٜم٤مؾمب٦م .

ػم ، ُمث٤مًمف 5 ًمث٤مُمـ 5 اإلجي٤مز واإلـمٜم٤مب واعمس٤مواة 5 إول 5 ُم٤م ُمٕمٜم٤مه يمثػم ، وًمٗمٔمف يساًمس٤مدس واًمس٤مسمع وا

 . [ 624]اًمب٘مرة5 أي٦م  ﴾طَمَٞم٤مةٌ  اًْمِ٘مَّم٤مصِ  ذِم  َوًَمُٙمؿْ ﴿

ْ أَ  ٤مَل ىمَ ﴿واًمث٤مين 5 اًمتٕمبػم قمـ اعمٕمٜمك سمزائد ًمٗم٤مئدة ، ٟمحق 5   سمزي٤مدة )ًمؽ( شمقيمٞمدا . [ 61]اًمٙمٝمػ5 ﴾َؽ ًمَ  ْؾ ىمُ أَ  مَل

                                                                                                                                                                                           
هـ(،  745 - 654هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبن َحيَّان ألغرناطي ألآٔندلسي ألجياني، ألنِّْفزي، أٔثير ألدين، أٔبو حيان ) 60

اهرة، من كبار ألعلماء بالعربية وألتفسير وألحديث وألترأجم وأللغات. ُولِد في إٔحدى جهات غرناطة، ورحل إٔلى مالقة، وتنقل إٔلى أٔن أٔقام بالق
وأشتهرت تصانيفه في حياته، وقُِرئت عليه. من كتبه: )ألبحر ألمحيط( في تفسير ألقرأٓن، ثماني مجلدأت، و  .فيها، بعد أٔن كُّف بصره وتوفي

ي )ألنهر( أختصر به ألبحر ألمحيط، و)مجاني ألعصر( في ترأجم رجال عصره، ذكره أبن حجر في مقدمة ألدرر، وقال: إٔنه نقل عنه، ولم يذكره ف
بي حيان، و)طبقات نحاة ألآٔندلس( و)زهو ألملك في نحو ألترك( و)ألٕآدرأك للسان ألآٔترأك( و)منطق ألخرس في لسان ألفرس( و)نور ترجمة أٔ 

ألغبش في لسان ألحبش( و)تحفة ألآٔريب( في غريب ألقرأٓن، و)منهج ألسالك في ألكلام على أٔلفية أبن مالك( و)ألتذييل وألتكميل( في شرح 
في ألنحو، و)عقد أللآلي( في ألقرأءأت، و)ألحلل ألحالية في أٔسانيد ألقرأٓن ألعالية( و)ألتقريب( بخطه، و)ألمبدع( في  ألتسهيل لآبن مالك

ألتصريف، و)ألنضار( مجلد ضخم، ترجم به نفَسه، وكثيرأ من ٔأشياخه، و)أرتشاف ألضرب من لسان ألعرب( و)أللمحة ألبدرية في علم ألعربية( 
 تب على ألحروف.وله شعر في )ديوأن( مر

أٔديب، من ألحكماء  (،هـ 502) ألحسين بن محمد بن ألمفضل، أٔبو ألقاسم ألآٔصفهاني )أٔو ألآٔصبهاني( ألمعروف بالرأغبهو  61
)محاضرأت ألآٔدباء( مجلدأن، و)ألذريعة إٔلى مكارم  :من كتبه .من أٔهل )أٔصبهان( سكن بغدأد، وأشتهر، حتى كان يقرن بالٕآمام ألغزألي ،ألعلماء

عت مقدمته، أٔخذ عنه ألبيضاوي في تفسيره، و)ألمفردأت في غريب بِ شريعة( و)ألآٔخلاق( ويسمى )أٔخلاق ألرأغب( و)جامع ألتفاسير( كبير، طُ أل
و ألقرأٓن( و)حّل متشابهات ألقرأٓن( و)تفصيل ألنشأتين( في ألحكمة وعلم ألنفس، و)تحقيق ألبيان( في أللغة وألحكمة، وكتاب في )ألآعتقاد( 

 .ين ألبلاغة()أٔفان
 بن ألدين تاج ألقاضي نظم وقد" :فيه قال(، وبب فيما وقع في ألقرأٓن من ألمعرَّ ألمهذَّ في رسالته: ) ألسيوطي ألٕآمام أٔقول: وجمعه 62

 وهو ،اقيبالب عليها وذيلت ،لفظا وعشرون أٔربعة فيها بأبيات حجر بن ألفضل أٔبو ألحافظ عليها وذيل ،أٔبيات في لفظا وعشرين سبعة منها ألسبكي
 . لفظة مائة من أٔكثر تفتمّ  ،وستون بضع

َّا َمَعُكْم﴾ ]ألبقرة: 63  [ . 14وألصحيح : ﴿َوإَِٔذأ َخَلْوأ إِٔلَى َشَياِطينِِهْم َقالُوأ إِٔن
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َٓ ﴿، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 5 هق اًمتٕمبػم قمـ اعمٕمٜمك سمٛمس٤موٍ ٨م واًمث٤مًم ٞمُِّئ  اعْمَْٙمرُ  حَيِٞمُؼ  َو ٓ   اًمس  وم٢من ، [ 39]اًمٗم٤مـمر5 ﴾سم٠َِمْهٚمِفِ  إِ

  ُمٕمٜم٤مه ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمٗمٔمف .

دٌ  َوَُم٤م﴿ اًمت٤مؾمع 5 اًم٘مٍم 5 وهق ختّمٞمص رء سمٌمء ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 5 ٓ   حُمَٛم   . [ 633]آل قمٛمران5 ﴾َرؾُمقٌل  إِ

ؾمٞمدٟم٤م آدم ، ؾمٞمدٟم٤م ٟمقح ، ؾمٞمدٟم٤م إدريس ،  ء ذم اًم٘مرآن 5 وومٞمف ُمـ أؾمامء إٟمبٞم٤مء مخس٦م وقمنمون 5اًمٕم٤مذ 5 إؾمام

ؾمح٤مق ، ؾمٞمدٟم٤م يٕم٘مقب ، ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ ، ؾمٞمدٟم٤م ًمقط ، ؾمٞمدٟم٤م هقد ، ؾمٞمدٟم٤م سمراهٞمؿ ، ؾمٞمدٟم٤م إؾمامقمٞمؾ ، ؾمٞمدٟم٤م إؾمٞمدٟم٤م إ

،  ٟم٤م ؾمٚمٞمامن ، ؾمٞمدٟم٤م أيقب ، ؾمٞمدٟم٤م ذواًمٙمٗمؾص٤مًمح ، ؾمٞمدٟم٤م ؿمٕمٞم٥م ، ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك ، ؾمٞمدٟم٤م ه٤مرون ، ؾمٞمدٟم٤م داود ، ؾمٞمد

 -، ؾمٞمدٟم٤م زيمري٤م ، ؾمٞمدٟم٤م حيٞمك ، ؾمٞمدٟم٤م قمٞمسك ، ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد  قٟمس ، ؾمٞمدٟم٤م إًمٞم٤مس ، ؾمٞمدٟم٤م اًمٞمسعؾمٞمدٟم٤م ي

 . -صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم 

ٞمد ٕمِ ؽ ، وىمَ ٞمؾ ، وُم٤مًمِ جِّ ًمسِّ واًمرقمد ، وا وُمـ أؾمامء اعمالئٙم٦م صمامٟمٞم٦م 5 ضمؼمئٞمؾ ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ، وه٤مروت ، وُم٤مروت ، 

  . -ؾمالم اهلل قمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م أمجٕملم  -

 -قت . وُمـ اًمّمح٤مسم٦م 5 زيد ير ، وـم٤مًمُ زَ ع ، وُمريؿ ، وقمٛمران ، وأظمقه٤م ه٤مرون ، وقمُ ب  وُمـ همػمهؿ 5 ًم٘مامن ، وشمُ 

 . - ريض اهلل قمٜمف وقمـ مجٞمع قمب٤مده اًمّم٤محللم

  وومٞمف ذيمر إسمٚمٞمس ، وىم٤مرون ، وضم٤مًمقت . 

 ى .ز  ك 5 وًمٞمس ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمٙمٜمك همػم أيب هل٥م ، واؾمٛمف قمبد اًمٕمُ ٜمَ ي قمنم 5 اًمٙمُ احل٤مد

ـُ ٞمَس اؾمٛمف ؾمٞمدٟم٤م قمِ  "اعمسٞمح"ف اإلؾمٙمٜمدر ، و، واؾمٛمُ  "لمرٟمَ واًم٘مَ ذُ "اًمث٤مين قمنم 5 إًم٘م٤مب ، ُمٜمٝم٤م ومٞمف 5   ؿَ ُمريَ  ك سم

 .  -قمغم ٟمبٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم  -

 آلِ  ـْ ُمِ  ـٌ ١مُمِ ُمُ ﴿، ُمٜمٝم٤م 5  64(اإلشم٘م٤من)ة ذم اًم٘مرآن ، سمسٓمٝم٤م اًمسٞمقـمل ذم اًمث٤مًم٨م قمنم 5 اعمبَٝمامت 5 وهل يمثػم

ك ُمقؾمك ذم تَ وومَ  ،"٤مرجّ اسمـ ُمقؾمك اًمٜم   ٞم٥ُم بِ طَم "ف س( اؾمٛمُ ي)، واًمرضمؾ اًمذي ذم " طِمْزىِمٞمُؾ "، اؾمٛمف [ 23]هم٤مومر5 ﴾نَ قْ قمَ رْ ومِ 

٦م سمٜم٧م ٞمَ آؾِم "، واُمرأة ومرقمقن "ذ٤مٟمِ حُي "ُمقؾمك ، وأم  "٥ُم ع و يم٤مًمِ قؿَم يُ "ئدة الن ذم اعم٤مضُم ، واًمر  "نقْ ع سمـ ٟمُ قؿَم يُ "اًمٙمٝمػ 

ـُ  ُهَددُ "ؽ اًمذي ذم ىمّّمتف ، واعمٚمِ  "ٞمُْسقُر احلَ "، واًمٖمالم "رِض اخلَ "، واًمٕمبد ذم اًمٙمٝمػ هق "ُُمَزاطِمؿٍ  يز ذم زِ ، واًمٕمَ "سُمَددَ  سْم

ذر ومٓمٞمقٟمس ، ط ، أقـمَ ِمٗمُ ٞمٜم٤م ، يمَ ٛمسٚمِ ٙمَ ، ُمُ ٞمخ٤م ٛمٚمِ يَ  ٙمٝمػ 5، وأصح٤مب اًم"ؾٞمْ اقمِ رَ "، واُمرأشمف "ىِمْٓمِٗمػمُ "يقؾمػ 

                                                           
  وأٔلّف ألسيوطي فيه كتاباً مستقلا أٔيضا، وسماه: )مفحمات ألآٔقرأن في مبهمات ألقرأٓن(، وهو مطبوع معروف. 64
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 وَ و ٦مبَ ٞمْ ٦م و ؿَم بَ تْ قمُ " وهذان ظمّمامن ."ىمٓمٛمػم"، ويمٚمبٝمؿ 65ومٓمٞمقٟمس ، شمبٞمقٟمس ، يقاٟمس سمقسيمِم٤م
دٟم٤م ؾمٞمِّ "، و ّمؿٌ ظَم  "دٞمْ ًمِ

  ظمّمؿ . - ريض اهلل قمٜمٝمؿ - كِمّ وؾمٞمدٟم٤م قمَ سمـ احل٤مرث ،  ةُ دَ ٞمْ بَ ٟم٤م قمُ دُ محزة ، وؾمٞمِّ 

 

 :انفصم انتاضع يف خط ادلصحف 

اقمٚمؿ أٟمف ىمد وىمٕم٧م ذم ظمّط اعمّمحػ اإلُم٤مم أؿمٞم٤مء ظم٤مرضم٦م  . اعمسٛمك سم٤مإلُم٤مم أي 5 ُمّمحػ ؾمٞمدٟم٤م قمثامن ، وهق 

،  وٓ ٟم٘مّم٤من ؛ ٓؾمت٘م٤مُم٦م اًمٚمٗمظ وسم٘م٤مء احلٗمظ ػمٍ َْم قمـ اًم٘مٞم٤مؾم٤مت اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م قمٚمؿ اخلط واهلج٤مء ، وُم٤م قم٤مد ذًمؽ سمِ 

 اعمّمحػ ، وظمطّ  5 ظمط   ٤منِ ٘م٤مؾَم يُ ٓ  ّٓم٤منِ ظَم "5   66، ىم٤مل قمبد اهلل اسمـ درؾمتقيف ػ٤مًمَ ٦م ٓ خُت ٜم  اإلُم٤مم ؾُم  طِّ ظَم  ويم٤من اشمب٤مع

 ."، ويس٘مط قمٜمد ُم٤م أؾم٘مط اًمقضمف اًمث٤مين يثب٧م ومٞمف ُم٤م أصمبتف اًمٚمٗمظ ؛ ٕناًمٕمروض

ُمـ يمت٥م ُمّمحٗم٤م ومٞمٜمبٖمل أن حي٤مومظ قمغم اهلج٤مء اًمذي يمتبقا سمف شمٚمؽ "5  67ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ، اإلُم٤مم شمقىمٞمٗمل وظمطّ  

. "٤مٜمّ ُمِ  ، وأقمٔمؿ أُم٤مٟم٦مً وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أيمثر قمٚمام ، وأصدق ىمٚمب٤م وًمس٤مٟم٤م  ، وٓ خي٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف ، وٓ يٖمػّم مم٤م يمتبقه ؿمٞمئ٤م ؛ اعمّم٤مطمػ

                                                           
 في أٔسمائهم ألعلم أهل أختلفعله وقع ألتصحيف فيها؛ لآٔنه ما ذكره من ألآٔسماء لم يتابعه أٔحٌد فيها. وقد هكذأ في ألكتاب، ول 65

 لقاو .َوَشْلَطْطُيوسُ ، َوأّّْرَيْسَطانُُس  ، َوأّّيُّونُسُ ، َوَبَرأِشُق ، َوَمْرطُوُش ، َوَتَكْسَلِميَنا ، َتْملِيَخا  : همفي ألٕآتقانكثيرأ، فقال ألسيوطي  أختلافا
 أٔكبرهم، وهو مكسلمينا: فقال أٔسماءهم وذكر سبعة إٔنهم: »قال أٔنه عباس أبن عن وروي (:343/ 2) ألعلوم بحر تفسيره في ألسمرقندي

 أتفقوأ فقد تمليخا، إٔلآ هذأ بخلاف همأٔسماؤُ  وهبٍ  روأيةِ  في وذكر. «وبطنبورسوس وكفاشطهوأس، ونوأنس، وسارينوس، ومطرونس، وتمليخاً،
/ 8) ألمعاني روح تفسيره في ألآٔلوسي وقال .فرفدين أسمه كان: جبير بن سعيد وقال ".قطمير ألكلب أسم كان": عباس أبن الوق. أسمه على
 وهو،  ومنطنوأسيس،  وكفاشيطيطوس ،ودردونس،  وثبيونس،  ومرطولس،  ويمليخا،  مكسلمينا :عباس أبن عن صح ما على وأٔسماؤهم(: 234

 يمينِ  أٔصحاُب  وهؤلآء ، ومثلينيا،  ومكشيلينيا،  يمليخا : أٔسماءهم أٔن - وجهه تعالى ألله كرم- علي عن وروي. قطمير أسمه وألكلب،  ألرأعي
 أسمه، ألروأية هذه في يذكر ولم ألرأعي، وألسابع،  ألستة يستشير وكان،  هيسارِ  أٔصحاب وهؤلآء،  وشاذنوش،  ودبرنوش،  ومرنوش،  كألملِ 

 حوأشي في ألسيوطي ألعلامة وذكر مقال، - وجهه تعالى ألله كرم - لعلي ألروأية هذه نسبة صحة وفي . رقطمي كلبهم أسم أٔن فيها وذكر
 بٕاسناد ألآٔوسط في ألطبرأني روأية ألمنثور ألدرّ  في وألذي .صحيح بٕاسناد ألآٔوسط معجمه في عباس أبن عن ذلك روى ألطبرأني أٔن ألبيضاوي

 لى أٔعلم. صحيح ما قدمناه عن أبن عباس، وألله تعا
هـ(، من علماء أللغة، فارسي ألآٔصل، أشتهر  347 - 258هو عبد ألله بن جعفر بن محمد بن درستويه أبن ألمرزبان، أُّّبو محمد ) 66

ر وتوفي ببغدأد. له تصانيف كثيرة، منها: )تصحيح ألفصيح( يعرف بشرح فصيح ثعلب، و)ألكتاب( و)ألٕآرشاد( في ألنحو، و)معاني ألشعر( و)أٔخبا
 نحويين( و)نقض كتاب ألعين( و)شرح ما يكتب بالياء من ألآٔسماء ألمقصورة وألآٔفعال(.أل

هـ(، من أٔئمة ألحديث، ولد في خسروجرد )من قرى بيهق، بنيسابور( ونشأ  458 - 384هو أٔحمد بن ألحسين بن علي، أٔبو بكر ) 67
سابور، فلم يزل فيها إٔلى أٔن مات. ونُِقل جثمانه إٔلى بلده. قال إٔمام في بيهق، ورحل إٔلى بغدأد، ثم إٔلى ألكوفة ومكة وغيرهما، وطُلِب إٔلى ني

موجزه  ألحرمين: "ما من شافعّي إٔلآ وللشافعي فضل عليه غير ألبيهقي، فان له ألِمنّة وألفضل على ألشافعّي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط
ذهبا يجتهد فيه لكان قادرأ على ذلك لَِسعِة علومه ومعرفته بالآختلاف". صنف وتأييد أٓرأئه". وقال ألذهبي: "لو شاء ألبيهقي أٔن يعمل لنفسه م

زهاء أٔلف جزء، منها: )ألسنن ألكبرى( عشر مجلدأت، و)ألسنن ألصغرى( و)ألمعارف( و)ألآٔسماء وألصفات( و)ودلآئل ألنبوة( و)ألآٓدأب( في 
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 (اًم٘مّمٞمدة اًمرائٞم٦م) 70 ، واًمِم٤مـمبل69(قمٜمقان اًمدًمٞمؾ) 68، واعمرايمٌم (ٜمع٘ماعم) قمٛمرو اًمداينوصٜمػ ذم هذا اًمٗمـ أسمق 

 . (٦مٚمٞماًمٕم٘مـ)اعمقؾمقُم٦م سم

 

 انفصم انعاشر يف إعجاز انقرآٌ :

5   71يث٤م ، وأّول ُمـ صٜمّػ ومٞمف أسمق قمثامن قمٛمرو اجل٤مطمظام وطمدقع ُمست٘مؾ أومرد سم٤مًمت٠مًمٞمػ ىمديهذا ُمقض  )اعمتقرم 

هـ( ، وإن ًمف ُمٜم٦ّم قمغم رىم٤مب إُّم٦م ؛ وم٢مٟمف 319)اعمتقرم5  72ًمٚمب٤مىمالين (إقمج٤مز اًم٘مرآن)، وأضمقد يمت٤مب صٜمػ ومٞمف  هـ(211

 أسم٤من ـمرق احلج٦م ، وأوضح اعمحّج٦م هلؿ ذم هذا اًمب٤مب . 

                                                                                                                                                                                           

ألٕآيمان( و)مناقب ألٕآمام ألشافعّي( و)معرفة ألسنن وألآٓثار( و)ألقرأءة  ألحديث، و)ألترغيب وألترهيب( و)ألمبسوط( و)ألجامع ألمصنف في شعب
 خلف ألٕآمام( و)ألبعث وألنشور( و)ألآعتقاد( و)فضائل ألصحابة(.

مولدأ  مرأكشرياضّي باحث، من أٔهل  (هـ 721 - 654) اءأٔحمد بن محمد بن عثمان ألآٔزدي ألعددي، أٔبو ألعباس، أبن ألبنّ هو  68
فحجب في بيته  ،وأٔصيب بحالة عصبية ،وأنقطع مدة عن أٔكل ما فيه روح ،اءأً. ونشٔا هو منصرفا إٔلى ألعلم، فنبغ في علوم شتىبنّ ووفاة. كان أٔبوه 
)حاشية على ألكشاف( و)منتهى ألسلوك في علم ألآٔصول( و)كليات( في ألمنطق و)شرحها( و)وكليات( في ألعربية و)ألمقالآت(  :سنة وتعافى. له

و)تلخيص أٔعمال ألحساب( نظمه أبن غازي، وشرح نظمه،  (لوأزم ألعقلية في مدأرك ألعلوم( و)ألروض ألمريع في صناعة ألبديعفي ألحساب، و)أل
 ورسالة في ،)ألنجوم( لعله )منهاج ألطالب لتعديل ألكوأكب( يفوكتاب  ،وطبع ألنظم وشرحه بفاس، و)عنوأن ألدليل من مرسوم خط ألتنزيل(

وجزء في )ألآٔنوأء( فيه صور ألكوأكب، و)قانون( في معرفة ألآٔوقات  ،ومقالة في علم )ألآٔسطرلآب( ،ألمساحات(وجزء في ) ،ألمكاييل()
 .بالحساب

هـ(، و )عنوأن ألدليل من مرسوم خط 444 )تيعني: )ألمقنع في رسم مصاحف ألآٔمصار( للٕامام أٔبي عمرو عثمان بن سعيد ألدأني  69
  هـ(.721 )تء ألمرأكشي ألتنزيل( لآٔبي ألعباس أٔحمد بن ألبنا

ولد بشاطبة )في أ، ضريركان  ،أِمام ألقرأء (،هـ 590 - 538) ألقاسم بن ِفيرُّه بن خلف بن أٔحمد ألرعينّي، أٔبو محمد ألشاطبيهو  70
، قال أبن ت تعرف بالشاطبية. وكان عالما بالحديث وألتفسير وأللغةءأألقرأقصيدة في  (حرز ألآٔماني) وهو صاحب ،ألآٔندلس( وتوفي بمصر

 .ح ألنسخ من حفظه. وألرعينّي نسبة إٔلى ذي رعين أٔحد أٔقيال أليمنحَّ صَ خلكان: كان إٔذأ قرئ عليه صحيح ألبخاري ومسلم وألموطأ، تُ 
 كل أٓي عدد ذكر مع ومبادئها، ونهاياتها ألآٓيات فوأصل تبيان في وهي ،(ألزهر ناظمة: ) وهما رأئيتين، قصيدتين للشاطبي أٔن أعلم

 وعدد ألعثمانية، ألمصاحف رسم في وهي هنا، ألمرأد وهو ،(ألمقاصد أٔسنى في ألقصائد أٔترأب عقيلة: )وألآٔخرى. بيتاً  297 أٔبياتها ددوع سورة،
 (.ألزهر ناظمة) دون( ألقصائد أٔترأب عقيلة) ألقصيدة هذه به فالمقصود ،(ألشاطبي رأئية: ) قول أٔطلق وإٔذأ بيتاً، 298 أٔبياتها

 ورئيس ألآٔدب، أٔئمة كبير (،هـ 255 - 163) بالجاحظ ألشهير عثمان، أٔبو ألليثي، بالولآء، ألكناني محبوب نب بحر بن عمروهو  71
 من مجلدأت قتلته ،صدره على وألكتاب ومات ،لقةألخِ  هشوَّ مُ  وكان ،عمره أٓخر في لجَ فَ  ،ألبصرة في ووفاته مولده ،ألمعتزلة من ألجاحظية ألفرقة

 ألملوك، أٔخلاق ويسمى (ألتاج)و (ألبيان سحر)و( وألتبيين ألبيان)و مجلدأت، أٔربعة (ألحيوأن: )منها كثيرة، يفتصان لهو. عليه وقعت ألكتب
: هي أٔربع، على أشتمل (رسائل مجموع)و ألعربّي، ألعلمي ألمجمع مجلة في نشرت رسالة (بالتجارة ألتبصر)و( وألآٔضدأد ألمحاسن)و (ألبخلاء)و

 وألآعتبار ألدلآئل)و (ألملوك تنبيه)و صغيرة، رسالة (ألقّوأد ذمو) .وألعدأوة وألحسد وألهزل، وألجد أللسان، وحفظ ألسرّ  وكتمان وألمعاش، ألمعاد
 و (ألقرأٓن مسائل)و (وألمتنبي ألنبيّ )و رسالة (ألآٔوطان إٔلى ألحنين)و (وألخريف ألربيع)و (وألفرأسة ألعرأفة)و (فضائل ألآٔترأك)و (وألتدبير ألخلق على

 (ألمعلمين كتاب)و (ألآٔصنام)و (ألكلام صياغة)و (ألمعتزلة فضيلة)و (ألطبائع أٔهل مقالة وإٔبطال ألصانع معرفة في ألنظر في وألآعتبار ألعبر)
 في ألقول)و (وألحولآن وألعميان وألعرجان ألبرصان)و ألنوأدر، تذكرة في (أللغة في ألفرق)و (ألملوك جمهرة)و( لبلدأن)أو (ألنساء)و (ألجوأري)و
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رّد  73ه٤م صحٞمح٦م ، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وضمقه إقمج٤مز اًم٘مرآن أُمقرا يمثػمة أيمثرُ صمؿ اعمِمتٖمٚمقن هبذا اًمب٤مب ذيمروا ذم

 شمٚمؽ اًمقضمقه اًمّمحٞمح٦م إمم أرسمٕم٦م أٟمقاع 5

، ىم٦م ًمٕم٤مدة اًمٕمرب اًمذيـ هؿ ومرؾم٤من اًمٙمالم سمالهمُتف اخل٤مرِ وومّم٤مطمتُف ، ويمٚمامشمِف ،  ، واًمتٞم٤ممإول 5 طُمسـ شم٠مًمٞمِٗمف 

 . ف ، وهذا يرضمع إمم اًمٗمّم٤مطم٦م واًمبالهم٦موشمٚمخٞمُّم 

 ث٤مين 5 صقرة ٟمٔمٛمف اًمٕمجٞم٥م ، وأؾمٚمقسمف اًمٖمري٥م اعمخ٤مًمػ ٕؾم٤مًمٞم٥م يمالم اًمٕمرب . واًم

   .ظمؼَم يمام أَ  دْت ضمِ 5 اإلظمب٤مر سم٤معمٖمٞمب٤مت ، ومل شمٙمـ ، ومقُ  ًم٨مواًمث٤م

واًمراسمع 5 اإلٟمب٤مء سم٤مًم٘مرون اًمس٤مًمٗم٦م ، وإُمؿ اًمب٤مئدة ، واًمنمائع اًمداصمرة ُمع يمقن ُمـ أٟمزل قمٚمٞمف أُّمّٞم٤م ٓ ي٘مرأ ، وٓ 

 . ٙمت٤مب اًمذي ىم٣م قمٛمره ذم شمٕمّٚمؿ ذًمؽٞمػ ُمـ أطمب٤مر أهؾ اًممم٤م ٓ يٕمٚمؿ اًم٘مّم٦م اًمقاطمدة إٓ ـمٗمِ ، وهل  يٙمت٥م

. وُمـ إقمج٤مزه أن "إهنؿ ُم٤م سمٚمٖمقا ُمٕمِم٤مر وضمقه اإلقمج٤مز"5   74 ٓ أىمقل 5 يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف صحٞمح ، وإُمر يمام ىم٤مل اسمـ رساىم٦م

 ًم٘مرون اًمٖم٤مسمرة .ٓ شمٜم٘ميض وضمقه إقمج٤مزه أسمدا ، ومٞمبدو ُمٜمٝم٤م ذم يمؾ ىمرن ُم٤م مل يبد ذم ا

 ٤مـبـقرا صم٤مىمدي إمم قمٞمٜمٞمؽ ٟمٝمـي    فــ٧م رأيتـاًمتٗم ٨مطمٞم در ُمـ٤مًمبـيم

 يم٤مًمِمٛمس ذم يمبد اًمسامء و َضقؤه٤م   يٖمِمك اًمبالد ُمِم٤مرىم٤م وُمٖم٤مرسم٤م

                                                                                                                                                                                           

 بعض عنألجاحظ فيه  تكلّم (، و)نظم ألقرأٓن(، وهو مقصود ألمصنف بالذكر، لآٔنهألحرب في وألمشاورة ألآستبدأد)و (ألمغنين كتاب)و (ألبغال
 ، فكان أّٔول من كتب في موضوع إٔعجاز ألقرأٓن، لكن كتابه هذأ سقط من يد ألزمان، ولم يصل إٔلينا.بالٕآعجاز ألمتعلّقة ألمباحث

أنتهت أليه ألرياسه في مذهب  ،، من كبار علماء ألكلامقاضٍ  (،هـ 403 - 338) طيب بن محمد بن جعفر، أٔبو بكرمحمد بن ألهو  72
 تْ ألآٔشاعرة. ولد في ألبصرة، وسكن بغدأد فتوفي فيها. كان جيد ألآستنباط، سريع ألجوأب. وّجهه عضد ألدولة سفيرأ عنه إٔلى ملك ألروم، فجرَ 

)إٔعجاز ألقرأٓن( و)ألٕآنصاف( و)مناقب ألآٔئمة( و)دقائق ألكلام(  :كها. من كتبهع علماء ألنصرأنية بين يدي ملِ له في ألقسطنطينية مناظرأت م
 و)ألملل وألنحل( و)هدأية ألمرشدين( و)ألآستبصار( و)تمهيد ألدلآئل( و)ألبيان عن ألفرق بين ألمعجزة وألكرأمة( و)كشف أٔسرأر ألباطنية(

 وألمعطلة وألخوأرج وألمعتزلة(. و)ألتمهيد في ألرد على ألملحدة
عالم ألمغرب وإٔمام أٔهل ألحديث في  ،هـ( 544 - 476عياض بن موسى بن عياض بن عمرون أليحصبي ألسبتي، أٔبو ألفضل )هو  73

ه مَّ سموما، قيل: سَ وتوفي بمرأكش م ،سبتة، ومولده فيها، ثم قضاء غرناطة قضاءَ  يَ لِ وَ  ،كان من أٔعلم ألناس بكلام ألعرب وأٔنسابهم وأٔيامهم ،وقته
ترتيب ألمدأرك وتقريب ألمسالك في معرفة أٔعلام )في ذكر مشيخته، و (ألغنية)و (بتعريف حقوق ألمصطفى ءألشفا: ) . من تصانيفهيهوديٌّ 

صطلح مذهب ألٕآمام مالك( و)شرح صحيح مسلم( و)مشارق ألآٔنوأر( في ألحديث، و)ألٕآلماع إٔلى معرفة أٔصول ألروأية وتقييد ألسماع( في م
 ألحديث، وكتاب في )ألتاريخ( و)ألٕآعلام بحدود قوأعد ألٕآسلام( و)شرح حديث أٔم زرع( جزء لطيف.

من أٔهل ألبصرة. صنف كتبا في فقه ألشافعية  ،فقيه فرضي هـ(،410 )ت محمد بن يحيى بن سرأقة ألعامري، أٔبو ألحسنهو  74
هـ قال ألسبكي: وأٔرأه توفي في  400( له، ونقل عنه فوأئد. كان حيا سنة وألفرأئض ورجال ألحديث. ووقف أبن ألصلاح على )كتاب ألآٔعدأد

 . )ألتفاحة في مقدمات ألمساحة( :( سماهاA. 1020له رسالة في ورقة وأحدة، في مجموع بالفاتيكان ) قلت: ورأٔيتُ  ،410حدود سنة 
في كشف ألظنون بين كتب ألٕآعجاز، وذكر ألسيوطي  أٔقول: وأٔلّف كتاباً في إٔعجاز ألقرأٓن، ولم يصل إٔلينا. وإٔنما ذكره حاجي خليفة

 رأٔيه في ألٕآعجاز في إٔتقانه.
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 انفصم احلادي عشر يف طثقاخ ادلفطرٌٍ وانكتة ادلصنَّفح يف انتفطري :

هـ( ، 69ٗم٦م رؾمقل اهلل أسمق سمٙمر اًمّمّديؼ )اعمتقرم5قمنمة 5 ظمٚمٞم 75 ىمد اؿمتٝمر ذم اًمتٗمسػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م فاقمٚمؿ أٟم 

هـ( ، وقمبد 31هـ( ، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمكم )اعمتقرم915هـ( ، وأُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن )اعمتقرم295وأُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر )اعمتقرم5

ُمقؾمك  وأسمق، هـ( 33هـ( ، وزيد سمـ صم٤مسم٧م )اعمتقرم995وأيّب سمـ يمٕم٥م )اعمتقرم5،  هـ(92)اعمتقرم5 اهلل سمـ ُمسٕمقد

 .  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ –هـ( 29)اعمتقرم5، وقمبد اهلل سمـ اًمزسمػم هـ( 13)اعمتقرم5 سمـ قمب٤مسهـ( ، وقمبد اهلل 33)اعمتقرم5

ؾمٕمٞمد و،  هـ(612)اعمتقرم5 يـ ُمٜمٝمؿ 5 جم٤مهدزِ ؿ 5 أصح٤مب اسمـ قمب٤مس ، ومٛمـ اعمؼمِّ صمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم يمثػمون ، ُمٜمٝم

  .هـ(611)اعمتقرم5  76، وـم٤مؤس هـ(612)اعمتقرم5 ، وقمٙمرُم٦م - اًمتٗمسػمَ  ت٥َم وهق أّول ُمـ يمَ  -هـ( 43)اعمتقرم5 سمـ ضمبػم

قمـ  هـ(691)اعمتقرم5 قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمس٤مئ٥م هـ(621)اعمتقرم5  77وُمـ ضمّٞمد ـمرق اسمـ قمب٤مس 5 ـمريؼ ىمٞمس

  . هـ(639)اعمتقرم5 78ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ؾمٕمٞمد قمٜمف . واقمتٛمد اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف قمغم ُم٤م صّح قمٜمف

  .قمٜمف هـ(616)اعمتقرم5 80ـ أيب ص٤مًمحقم هـ(631)اعمتقرم5 79ـمريؼ اًمٙمٚمبل5 اسمـ قمب٤مس  وأوهك ـمرق

                                                           
 وإٔن من ألصحابة من ورد عنه أليسير من ألتفسير، منهم : أٔنس ، وأٔبوهريرة ، وأبن عمر ، وأبن ألعاص وغيرهم . )منه( 75
ين، وروأيًة  106 - 33) هو طاُووس بن كيسان ألخولآنّي ألهمدأنّي، بالولآء، أٔبو عبد ألرحمن 76 هـ(، من أٔكابر ألتابعين تفّقًها في ألدِّ

ا بالمزدلفة أٔو ب ًفا في ألعيش، وجرأًٔة على وعظ ألخلفاء وألملوك. أٔصله من ألفرس، ومولده ومنشأه في أليمن. توفي حاجًّ منى، للحديث، وتقشُّ
وك وألآٔمرأء، قال أبن عيينة: متجنِّبوأ ألسلطاِن ثلاثة: أٔبو ذر، وكان هشام بن عبد ألملك حاّجا تلك ألسنة، فصلى عليه. وكان يأبى ألقرب من ألمل

 وطاووس، وألثوري.
هـ(، روى عن طارق بن شهاب، وعبد ألرحمن بن أٔبي 120 )ت هو قيس بن مسلم  ألآمام ألمحدث أٔبو عمرو ألجدلي ألكوفي  77

وثقه أٔحمد وغيره، قال  .وأٔبو ألعميس، وسفيان ألثوري وأٓخرونليلى، ومجاهد بن جبر، وحدث عنه ٔأيوب بن عائذ، وأٔبو حنيفة، ومسعر، وشعبة، 
وعن أٔحمد بن حنبل، عن أبن عيينة، قال: كانوأ يقولون: ما رفع قيس بن مسلم رأَٔسه إٔلى ألسماء منذ كذأ وكذأ تعظيًما  .أٔبو دأوود: كان مرجئا

 )سير أٔعلام ألنبلاء، للذهبي( .قلت: توفي سنة عشرين ومئة.لله
 ،كان من كبار ألتابعينهـ(،143 )ت ميألهاشعلي بن أٔبي طلحة ويعرف ب ،ألمطلب عبد بن ألعباس مولى ألمخارق بن سالم هو 78

ل من حَ من رَ  ،قد روأها علي بن أٔبي طلحة ،كان في مصر صحيفة وأحدة من ألتفسير" :قال ٔأحمد بن حنبل، عالما بالقرأٓن ومعانيه وأٔحكامه
وقد أعتمد ألبخاري ما نقله عن أبن عباس على هذه ألنسخة ألشريفة، وأٔخذ ألتفسير عن مجاهد، وعن  رأ."طالبي ألتفسير لتحصيلها لآ يعّد كثي

 سعيد بن جبير. أنظر: )طبقات ألمفسرين، للأدنروي(
ام نسابة، رأوية، عالم بالتفسير وألآٔخبار وأٔي (،هـ 146 )تمحمد بن ألسائب بن بشر بن عمرو أبن ألحارث ألكلبي، أٔبو ألنضرهو  79

قال أبن ألنديم: حكي أٔن سليمان بن علي ألعباسي وألي ألبصرة  .وهو من )كلب بن وبرة( من قضاعة .مولده ووفاته فيها ،ألعرب. من أٔهل ألكوفة
رها على خلاف وأٔجلسه في دأره، فجعل يملي على ألناس تفسير أٓيات من ألقرأٓن، حتى بلغ إٔلى أٓية في )سورة برأءة( ففسّ  ،أستقدمه إٔليها

معروف، فقالوأ: لآ نكتب هذأ ألتفسير، فقال محمد: وألله لآ أٔمليت حرفا حتى يكتب تفسير هذه ألآٓية على ما أٔنزل ألله، فُرفع ذلك إٔلى أل
دير ألجماجم مع أبن ألآٔشعث. وصنف كتابا في )تفسير ألقرأٓن(، وهو ودعوأ ما سوى ذلك. وشهد وقعة  ،سليمان بن علي، فقال: أكتبوأ ما يقول



28 
 

 . هـ( قمـ اسمـ قمب٤مس ُمٜم٘مٓمع 611)اعمتقرم5 81واًمْمح٤مك

 وقمبٞمدةهـ( ، 21)اعمتقرم5 وإؾمقدهـ( ، 12)اعمتقرم5 وُمـ اًمت٤مسمٕملم 5 أصح٤مب اسمـ ُمسٕمقد ، ُمٜمٝمؿ 5 قمٚم٘مٛم٦م

 هـ( ،16)اعمتقرم5 84ٞمؿَِم ظُم  ورسمٞمع سمـ ،83واحل٤مرث سمـ ىمٞمس،  هـ(19قرم5)اعمت 82وقمٛمرو سمـ ذطمبٞمؾهـ( ، 22)اعمتقرم5

وقمبٞمد سمـ  ،هـ( 32)اعمتقرم5  سمـ طمبٞمش رّ زِ وهـ( ، 26)اعمتقرم5  86وأسمق قمبد اًمرمحـهـ( ، 13)اعمتقرم5 85وقمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن

  هـ( .41)اعمتقرم5   88وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ، 87ٟمْمٚم٦م

                                                                                                                                                                                           

لحديث، قال ألنسائي: حدث عنه ثقات من ألناس، ورضوه في ألتفسير، وأٔما في ألحديث ففيه مناكير. وقيل: كان سبئيا، من أٔصحاب ضعيف أ
)عبد ألله بن سبأ( ألّذي كان يقول: "إٔن علي بن أٔبي طالب لم يمت، وسيرجع، ويملأ ألدنيا عدلآ كما ملئت جورأ". وهو أٔبو )هشام( صاحب 

 قول: وألتاريخ ألذي ذكره ألمصنف في وفاته، لآ يوأفقه كتب ألترأجم، وألله أٔعلم بحقيقة ألحال. كتاب )ألآصنام(. أٔ 
حدث عنه أٔبو قلابة، و .حدث عن مولآته أٔم هانئ، وأٔخيها علي، وأٔبي هريرة، وأبن عباس، ويقال: باذأن ،أٔبو صالح باذأمهو  80

قال يحيى بن معين:  .ة، ومالك بن مغول، وسفيان ألثوري، وعمار بن محمدعمش، وألسدي، ومحمد بن ألسائب ألكلبي، ومحمد بن سوقآٔ وأل
وقال أبن عدي: عامة ما يرويه تفسير، قل  .وقال يحيى ألقطان: لم أٔر أٔحدأ من أٔصحابنا تركه .ليس به بأس، وإٔذأ حدث عنه ألكلبي فليس بشئ

فكأنها تصحفت، فٕان ألنسائي لآ يقول: ليس بثقة في رجل مخرج في وقال ألنسائي: ليس بثقة، كذأ عندي، وصوأبه بقوي،  .ما له من ألمسند
 كتابه، وهذأ ألرجل من طبقة ألسمان، لكنه عاش بعده نحوأ من عشرين سنة. )أنظر: )سير أٔعلام ألنبلاء(

ه ثلاثة ويقال: كان في مدرست .كان يؤدب ألآٔطفال ،مفسر هـ(105 )ت ألضحاك بن مزأحم ألبلخي ألخرأساني، أٔبو ألقاسمهو  81
أٓلآف صبي، قال ألذهبي: "كان يطوف عليهم على حمار". وذكره أبن حبيب تحت عنوأن )أٔشرأف ألمعلمين وفقهاؤهم(، له كتاب في 

 )ألتفسير(، توفي بخرأسان.
فقد حدث عن عمر  ،هو محدث من ألطبقة ألآٔولى من ألتابعين هـ(،63)ت  عمرو بن شرحبيل ألهمدأني أٔبو ميسرة ألكوفيهو  82

ما رأٔيت همدأنيا قط " :أٔبو معاوية عن ألآٔعمش عن شقيق قال روى .وكان إٔمام مسجد بني وأدعة من ألعباد ألآٔولياء ،لي وأبن مسعود وغيرهموع
إٔلّي أٔن أٔكون في مسلاخه من عمرو بن شرحبيل". وروى عاصم عن أٔبي وأئل قال: "ما أشتملت همدأنية على مثل أٔبي ميسرة". قيل: ولآ أٔحب 

 ل: ولآ مسروق. قال أبن سعد: قالوأ: مات في ولآية عبيد ألله بن زياد.مسروق؟ قا
روى عنه خيثمة بن عبد  .هو ألحارث بن قيس ألجعفي ألكوفي ألعابد ألفقيه، قديم ألوفاة، صحب علّيا، وأبن مسعود، وقلّما روى 83

حكى عنه يحيى بن هانئ، وأٔبو دأود ألآٔعمى، وكان كبير ألرحمن قوله: إٔذأ كنت في ألصلاة، فقال لك ألشيطان: إٔنك ترأئي، فزدها طولآ. و
 . )سير أٔعلام ألنبلاء(  -رضي ألله عنه  –توفي زمن معاوية ، وصلى عليه أٔبو موسى ألآٔشعري  .يذكر مع علقمة، وألآسود .ألقدر، ذأ عبادة وتأله

ي، من ثور بن عبد مناة بن أٔد بن طابخة بن ألياس بن هو ألربيع بن خثيم )وقيل: خشيم( أٔبو عبد ألله، وقيل أٔبو يزيد، ألكوفي ألثور 84
-هـ(، روى عن عمرو بن ميمون، وعبد ألرحمن بن أٔبي ليلى، وأٔبي عبد ألرحمن عبد ألله بن مسعود ألهذلي، وشهد صفين مع علي 61مضر )ت

 -صلى ألله عليه وسلم -يزيد، لو رأٓك رسول ألله . روى أٔبو عبيدة عن أٔبيه عبد ألله بن مسعود: أٔنه قال لربيع بن خثيم: "يا أٔبا -رضي ألله عنه
ألقرني، لآٔحّبك، وما رأٔيُتك إٔلآ ذكرُت ألمخِبتِين". وعن علقمه بن مرشد قال: أنتهى ألزهد إٔلى ثمانية من ألتابعين: عامر بن عبد ألله، وأٔويس 

ألآٔجدع، وألحسن بن أٔبي ألحسن، فذكرهم. رأجع: وهرم بن حيان، وألربيع بن خثيم، ؤأبو مسلم ألخولآني، وألآٔسود بن يزيد، ومسروق بن 
 )بغية ألطلب في تاريخ حلب، لآبن ألعديم(

أٔدرك ألجاهلية، وأٔسلم في ألآٔيام ألنبوية، وقدم ألشام  .هو عمرو بن ميمون ألآٔودي ألمذحجي ألكوفي، ألٕآمام ألحجة، أٔبو عبد ألله 85
ن مسعود، ومعاذ، وأٔبي هريرة، وأٔبي أٔيوب ألآنصاري، وطائفة. قال أٔبو وحدث عن عمر، وعلي، وأب .مع معاذ بن جبل، ثم سكن ألكوفة

إٔسحاق: حّج عمرو بن ميمون ستين مرة من بين حجة وعمرة. وفي روأية: مئة مرة. وعن إٔبرأهيم، قال: لما كبر عمرو بن ميمون، أٔوتد له في 
أٔبي إٔسحاق عن أٔبيه: كان عمرو بن ميمون إٔذأ ُرئَِي، ُذِكر ألله.  ألحائط، فكان إٔذأ سئم من ألقيام، أٔمسك به، أٔو يتعلق بحبل. وروى يونس بن

 هـ، ثلاثة أٔقوأل، على ما نقله ألذهبي، وما ذكره ألمصنف من تاريخ وفاته، غير متابع عليه.76هـ، أٔو 75هـ، ٔأو 74توفى سنة 
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هـ( ، وأسمق 621)اعمتقرم5 90لوحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفم ، هـ(5691)اعمتقرم  589 قمٓم٤مء سمـ ُمٞمرسةوُمـ اًمت٤مسمٕملم 

ع هـ( ، واًمرسمٞم662)اعمتقرم5 93هـ( ، وىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م666)اعمتقرم5 92هـ( ، وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم41)اعمتقرم5 91اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل

  ( .هـ21)اعمتقرم5 96هـ( ، واًمسدي632)اعمتقرم5 95اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ هـ( ، وقمبد631)اعمتقرم5 94سمـ أٟمس

                                                                                                                                                                                           
ألكوفي، من أٔولآد ألصحابة، مولده في حياة  مقرئ ألكوفة، ألٕآمام ألعلم، عبد ألله بن حبيب بن ربيعة ،أٔبو عبد ألرحمن ألسلميهو  86

وحدث عن عمر، وعثمان، . ده، ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا، وعلى علي، وأبن مسعودقرأٔ ألقرأٓن، وجوّ . ألنبي صلى ألله عليه وسلم
ذ عنه ألقرأٓن: عاصم بن أٔبي ألنجود، ويحيى أٔخو. قال أٔبو عمرو ألدأني: أٔخذ ألقرأءة عرضا عن عثمان، وعلي، وزيد، وأٔبي، وأبن مسعود. وطائفة

وعبد ألله بن عيسى بن عبد ألرحمن بن أٔبي ليلى، ومحمد بن أٔبي أٔيوب، وألشعبي، وإٔسماعيل بن أٔبي خالد،  ،بن وثاب، وعطاء بن ألسائب
 ألمسجد ألآٔعظم أٔربعين سنة قال أٔبو إٔسحاق : كان أٔبو عبد ألرحمن ألسلمي يقرئ ألناس في. وعرض عليه ألحسن وألحسين رضي ألله عنهما

حماد بن زيد عن عطاء بن ألسائب، أٔن وعن . وقال سعد بن عبيدة : أٔقرأٔ أٔبو عبد ألرحمن في خلافة عثمان ، وإٔلى أٔن توفي في زمن ألحجاج.
ر حتى يعلموأ ما فيهن، فكنا أٔبا عبد ألرحمن قال : أٔخذنا ألقرأٓن عن قوم أٔخبرونا أٔنهم كانوأ إٔذأ تعلموأ عشر أٓيات لم يجاوزوهن إٔلى ألعشر ألآٔخ

يقال : توفي سنة أٔربع وسبعين . وقيل: مات في إٔمرة . لآ يجاوز ترأقيهم ،ألقرأٓن بعدنا قوم يشربونه شرب ألماء ثُ رِ نتعلم ألقرأٓن وألعمل به، وسيَ 
أئل ولآية ألحجاج على ألعرأق . وقيل : مات في أٔو. بشر بن مروأن على ألعرأق. وقيل: مات سنة ثلاث وسبعين. وقيل: مات قبل سنة ثمانين

  وغلط أبن قانع حيث قال في وفاته: إٔنها سنة خمس ومائة. رأجع: )سير أٔعلام ألنبلاء، للذهبي(
 بن علقمة على أٔيضاً  وعرض ،مسعود بن ألله عبدعن  عرضاً  ألقرأءة أٔخذ ثقة، تابعي ،ألكوفي ألخزأعي معاوية أٔبو نضلة بن عبيدهو  87

 خيار من كان :ألكسائي عنه وقال زمانه، في ألكوفة أٔهل مقرىء وكان ،أٔعين بن وحمرأن ،وثاب بن يحيى عرضاً  هعن ألقرأءة روى قيس،
 بن محمد قال أٓية. يوم كل نضلة بن عبيد على يحيى قرأٔ  كما عليّ  تقرأٔ  ألآ :عاصم لي قال :قال عياش بن بكر أٔبي عن وجاء ألله، عبد أٔصحاب

 طبقات في ألنهاية غاية) .وسبعين خمس سنة حدود في ومات ،مسلم له وخرج ،حيان أبن وثقه :قلت .نمروأ بن بشر زمن عبيد توفي :سعد
 ألقرأء، لآبن ألجزري(

من أٔكابر ألتابعين صلاحا وصدق روأية  (،هـ 96 - 46) إٔبرأهيم بن يزيد بن قيس بن ألآٔسود، أٔبوعمرأن ألنخعي، من مذحجهو  88
مختفيا من ألحجاج. قال فيه ألصلاح ألصفدي: فقيه ألعرأق، كان إٔماما مجتهدأ له مذهب. ولما بلغ وحفظا للحديث. من أٔهل ألكوفة. مات 
 .ألشعبّي موته قال: وألله ما ترك بعده مثله

كان يغزو، ويكثر من ألتهّجد في ألليل. من  ،مفسر (،هـ 135 - 50) عطاء بن مسلم بن ميسرة ألخرأساني، نزيل بيت ألمقدسهو  89
 لتفسير( و)ألناسخ وألمنسوخ(.تصنيفه: )أ

مام ألعلامة ألصادق أٔبو حمزة، إٓ ألوقال أبن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم، ألقرظي،  محمد بن كعب بن سليمهو  90
ٔ ألوقيل: أٔبو عد ألله ألقرظي ألمدني، من حلفاء   .ألعلم أٔوعية من وكان من سبي بني قريظة، سكن ألكوفة، ثم ألمدينة، ،وس، وكان أٔبوه كعبآ

 خلافة أٓخر في كعب بن محمد ولد: شيبة بن يعقوب وقال .ذلك ولم يصحّ  ، -وسلمصلى ألله عليه  -د محمد بن كعب في حياة ألنبي لِ قيل: وُ 
وقال ألوأقدي وخليفة وألفلاس وجماعة: مات سنة سبع  .قال أٔبو معشر وجماعة: توفي سنة ثمان ومئة .ألعباس من يسمع ولم أٔربعين، سنة علي

وقال محمد بن عبد ألله بن نمير: سنة تسع عشرة، وقال أبن ألمديني وأبن معين وأبن  .قال ألوأقدي وجماعة: وهو أبن ثمان وسبعين سنة .عشرة
 رأجع: )سير أٔعلام ألنبلاء، للذهبي( .وأٔخطأ من قال: سنة تسع وعشرين .سعد: سنة عشرين ومئة

قال أٔبو بكر بن أٔبي إٔدريس: ليس أٔحد بعد ألصحابة  .ري. أٔدرك وأٔسلم بعد ألوفاة بسنتينهو أٔبو ألعالية رفيع بن مهرأن ألرياحي ألبص 91
أٔعلم بالقرأٓن من أٔبي ألعالية، وبعده سعيد بن جبير، وبعده ألسدي، وبعده سفيان ألثوري. مات في شوأل سنة أثنتين وتسعين، وقيل: ثلاث 

 ت ألحفاظ، للسيوطي()طبقا .وتسعين، وقيل: ست ومائة، وقيل: إٔحدى عشرة ومائة
كان يعّد من شيعة أٔهل .هـ(، من رجال ألحديث111هو عطية بن سعد بن جنادة ألعوفّي ألجدلي ألقيسي ألكوفي، أٔبو ألحسن )ت  92

 400ألكوفة، خرج مع أبن ألآٔشعث، فكتب ألحجاج إٔلى محمد بن ألقاسم ألثقفي: أُدُع عطيَة، فٕان سّب عليَّ بن أٔبي طالب، وإٔلآ فاضرْبه 
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 98، وؿمٕمب٦م هـ(643)اعمتقرم5 97ؾمٗمٞم٤من اًمثقريػ ًم  صملم أَ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم ، ومٛمـ اعمحدِّ  ٗم٧ْم ًمِّ صمؿ سمٕمد اًمت٤مسمٕملم أُ 

 101زاق سمـ ه٤ممهـ( ، وقمبد اًمر262)اعمتقرم5 100هـ( ، ويزيد سمـ ه٤مرون642)اعمتقرم5 99، وويمٞمع هـ(611)اعمتقرم5

 .  هـ(  وهمػمهؿ293)اعمتقرم5 103ؾمح٤مق سمـ راهقيفإهـ( ، و261)اعمتقرم5 102هـ( ، وآدم سمـ إي٤مس266)اعمتقرم5

                                                                                                                                                                                           

س، وٍط، وأحلْق رأَٔسه ولحيته، فدعاه وأٔقرأٔه كتاَب ألحجاج، فأبى أٔن يفعل، فضربه أبن ألقاسم ألآٔسوأط، وحلق رأٔسه ولحيته، ثم لجأ إٔلى فارس
 وأستقر بخرأسان بقية أٔيام ألحجاج، فلما ولي ألعرأق عمر بن هبيرة أٔذن له في ألقدوم، فعاد إٔلى ألكوفة، وتوفي بها.

قال ألٕآمام أٔحمد  .هـ(، مفسر حافظ ضرير أٔكمه 118 - 61بن قتادة بن عزيز، أٔبو ألخطاب ألسدوسي ألبصري )هو قتادة بن دعامة  93
د أبن حنبل: قتادة أٔحفظ أٔهل ألبصرة. وكان مع علمه بالحديث، رأٔسا في ألعربية، ومفردأت أللغة، وأٔيام ألعرب وألنسب. وكان يرى ألقدر، وق

 اعون.يدلّس في ألحديث، مات بوأسط في ألط
هو ألربيع بن أٔنس أبن زياد ألبكري، ألخرأساني، ألمروزي، بصري. سمع أٔنس بن مالك، وأٔبا ألعالية ألرياحي، ؤأكثَر عنه، وألحسن  94

وكان عالم مرو  .وعنه: سليمان ألتيمي، وألآعمش، وألحسين بن وأقد، وأٔبو جعفر ألرأزي، وعبد ألعزيز بن مسلم، وأبن ألمبارك وأٓخرون .ألبصري
 .قال أٔبو حاتم: صدوق، وقال أبن أٔبي دأود: سجن بمرو ثلاثين سنة .ولقيه سفيان ألثوري .ي زمانه، وقد روى ألليث عن عبيدألله بن زحر عنهف

 حديثه في ألسنن ألآربعة..يقال: توفي سنة تسع وثلاثين ومئة .قلت: سجنه أٔبو مسلم تسعة أٔعوأم، وتحّيل أبن ألمبارك حتى دخل إٔليه، فسمع منه
 رأجع: )سير أٔعلام ألنبلاء، للذهبي(

توفي سنة أثنتين ومائة. )طبقات   أٔخذ معاني ألقرأٓن، وروى عن وألده، وأبن ألمنكدر. هو عبد ألرحمن بن زيد بن أٔسلم ألمدني، 95
 ألمفسرين، للأدنروي(

 .عور ألسدي، أٔحد موألي قريشآٔ لأ ،ثم ألكوفي ،أٔبو محمد ألحجازي ،مام ألمفسرإٓ ألإٔسماعيل بن عبدألرحمن بن أٔبي كريمة هو  96
حدث عن أٔنس بن مالك، وأبن عباس، وعبد خير ألهمدأني، ومصعب بن مسعد، وأٔبي صالح باذأم، ومرة ألطيب، وأٔبي عبدألرحمن ألسلمي 

 .رب ألحديثقال ألنسائي: صالح ألحديث، وقال يحيى بن سعيد ألقطان: لآ بأس به، وقال أٔحمد بن حنبل: ثقة، وقال مرة: مقا .وعدد كثير
قال خليفة بن خياط: .قصدووقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال أٔبو زرعة: لين، وقال أٔبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أبن عدي: هو عندي 

أٔحد ألمتروكين، كان في زمن  ،قلت: أٔما ألسدي ألصغير، فهو محمد بن مروأن ألكوفي .مات إٔسماعيل ألسدي في سنة سبع وعشرين ومئة
هـ، 26، أٔقول: وما ذكره ألمصنف من تاريخ وفاته، لآ يصّح ؛ لآٔنه نُِقل في سنة وفاته ثلاثة أٔقوأل: سير أٔعلام ألنبلاء، للذهبي(: )رأجع وكيع.

 هـ، ولم يوأفق ما ذكره ألمصنف أٔحٌد من ألمؤرخين وكتب ألترأجم، وألله أٔعلم.  28هـ، و27و
أٔمير ألمؤمنين في  (،هـ 161 - 97) عبد مناة، من مضر، أٔبو عبد أللهسفيان بن سعيد بن مسروق ألثوري، من بني ثور بن هو  97

وخرج من  ،كان سيد ٔأهل زمانه في علوم ألدين وألتقوى. ولد ونشأ في ألكوفة، ورأوده ألمنصور ألعباسي على ٔأن يلي ألحكم، فأبى ،ألحديث
)ألجامع ألكبير(  :فمات فيها مستخفيا. له من ألكتب ،إٔلى ألبصرةوأنتقل  ،ثم طلبه ألمهدي، فتوأرى ،هـ فسكن مكة وألمدينة 144ألكوفة )سنة 

ولآبن ألجوزي كتاب  .فنسيته ،و)ألجامع ألصغير( كلاهما في ألحديث، وكتاب في )ألفرأئض( وكان أٓية في ألحفظ. من كلامه: ما حفظت شيئا
 .في مناقبه

 رجال أٔئمة من (،هـ 160 - 82) بسطام أٔبو ألبصري، مث ألوأسطي مولآهم، ألآٔزدي، ألعتكيّ  ألورد بن ألحجاج بن شعبةهو  98
 ألضعفاء وجانب ألمحّدثين، أٔمر عن بالعرأق فتش من أٔول وهو. توفي أٔن إٔلى ألبصرة وسكن بوأسط، ونشأ  ولد. وتثبتا ودرأية حفظا ألحديث،

 وألشعر، بالآٔدب عالما وكان. بالعرأق ألحديث رفع ما شعبة لولآ: ألشافعيّ  وقال. ألشأن هذأ في وحده أٔمة هو: أٔحمد ألٕآمام قال وألمتروكين،
 .ألحديث في( ألغرأئب) كتاب له. شعبة من بالشعر أٔعلم قط أحدأَ  نر لم: ألآٔصمعي قال

 ولد. عصره في ألعرأق محدث كان ثبت، للحديث، حافظ (،هـ 197 - 129) سفيان أٔبو ألرؤأسي، مليح بن ألجرأح بن وكيعهو  99
. ألدهر يصوم وكان. ورعا فامتنع ألكوفة، قضاء يوليه أٔن ألرشيد دأروأٔ  .وأشتهر ألحديث، وحفظ ،وتفقه ،فيها ألمال بيت على ناظر وأٔبوه بالكوفة،

 إٔمام وكيع أٔحفظ، ولآ منه أٔوعى أأٔحد رأٔيت ما: حنبل أبن ألٕآمام قال(. ألزهد)و (وألتاريخ ألمعرفة)و (ألسنن)و (ألقرأٓن تفسير) :منها كتب، له
 بن سوأر" في وهم أٔنه :منها هنات، ألبلخي له ىحصَ وأّّ . عجبا لكانت بألفاظه ثتُ حدّ  ولو ،يلحن وكيع كان: ألمديني أبن وقال. ألمسلمين
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صمؿ  . 105٘مرآن آي٦م آي٦م ، طمٙم٤مه اسمـ اًمٜمديؿهـ( ، وم٢مٟمف أّول ُمـ ومرّس اًم212)اعمتقرم5 104وُمـ اًمٜمح٤مة 5 اًمٗمّراء اًمٜمحقي

هـ( ، ويمت٤مسمف أضمّؾ اًمتٗم٤مؾمػم وأقمٔمٛمٝم٤م ؛ وم٢مٟمف 961)اعمتقرم5 106حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي5 سمٕمد ه١مٓء ـمب٘م٦م أظمرى ، ُمٜمٝمؿ 

  . ًمرواي٤مت وـمرق اًمتحدي٨مرسد ا

                                                                                                                                                                                           

 بفيد توفي. حفظي إٔلى عامتها في فرجع عشرين، من نحو في سفيان حديث في وكيع خالفني: قال نعيم أٔبا وأٔن ،"سوأر بن دأود" فسماه" دأود
 .عيلان قيس من بطن وهو رؤأس إٔلى نسبة وألرؤأسي .ألحج من رأجعا

 كان .ألثقات ألحديث حفاظ من (،هـ 206 - 118)خالد أٔبو ألوأسطي، بالولآء، ألسلمي ثابت بن زأذأن بن هارون بن يزيدهو  100
 أٔحفظُ ": يقول وكان. أٔلفا بسبعين هسَ مجلِ  يحضر كان من رَ دِّ قُ . بوأسط ووفاته ومولده ،بخارى من أٔصله. ألشأن كبير ذكيا، بالدين، ألعلم وأسع
 غلطا، فيه ووجد ،"مهدي بن ألرحمن عبد" رٓأه أٔحاديثه، فيه"  كتاب" له أٔن إٔلى ألبلخي وأٔشار ".فخر ولآ سنادهابإ  حديث أٔلف وعشرين أٔربعةَ 
 حتى يزيد ومن: فقيل مخلوق، ألقرأٓن أٔن لآٔظهرت هارون بن يزيد مكان لولآ: ألمأمون قال. كبره في هبصرُ  فَّ وكُ ! خالد أٔبا أللهُ  ىعافَ : فقال

هـ، ولم أٔجد منهم 206. )أٔقول: أتفق أٔصحاب ألتوأريخ على أٔنه توفي سنة فتنة وتكون ،ألناس فيختلف علّي، فيردّ  هأٔظهرتُ  إٔن أٔخاف: قال ى؟قَ تَّ يُ 
 من يوأفق ألمصنف فيما ذكره من تاريخ وفاته، وألله أٔعلم(.

 أٔهل من ألثقات، ألحديث حفاظ من (،هـ 211 - 126) ألصنعاني بكر أٔبو ولآهم،م ألحميري، نافع بن همام بن ألرزأق عبدهو  101
 تفسير) في وكتاب علم، خزأنة وهو: ألذهبي قال ألحديث، في( ألكبير ألجامع) :له. حديث أٔلف عشر سبعة من نحوأ يحفظ كان. صنعاء
 ألعلمي ألمجلس ونشره ألمعاصر، ألباكستاني ألآٔعظمي نألرحم حبيب قهحقّ  ألكبير، ألجامع له ويقال ،(ألحديث في ألمصنف)و( ألقرأٓن

 .جزءأ 11 في ألباكستاني
 وبها ،ببغدأد ونشأ  ،خرأسان من أٔصله .ألعسقلاني ألحسن أٔبو ،ألمروزي ألخرأساني محمد بن ألرحمن عبد إٔياس أٔبي بن أٓدمهو  102

 في بها مات أٔن إٔلى عسقلانَ  وأستوطن ،ألشيوخَ  ولقي ،اموألش ومصر وألحجاز وألبصرة ألكوفة إٔلى ورحل ،شيوخها عن وكتب ،ألحديث طلب
 وصنف. وشعبة ،سلمة بن وحماد ،عياش بن وإٔسماعيل ،يونس بن إٔسرأئيل عن روى .وثمانين ثمان عن ومائتين عشرين سنة ألآٓخرة جمادى
 لما أّٔرخه ألمصنف، فليحرَّر(. هـ خلافا220، للسيوطي( )أٔقول: أتفق ألمؤرخون على أٔنه مات سنة ألحفاظ طبقات) .وغيره ألتفسير

. عصره في خرأسان عالم (،هـ 238 - 161) رأهويه أبن يعقوب أٔبو ألمروزي، ألتميمي ألحنظليّ  مخلد بن إٔبرأهيم بن إٔسحاقهو  103
 ،ومسلم ،يوألبخار ،حنبل أبن أٔحمد ألٕآمام عنه وأٔخذ ،ألحديث لجمع ألبلاد طاف. ألحفاظ كبار أٔحد وهو ،(خرأسان قاعدة) مرو انسكّ  من

 وكان. ألطريق في دَ لِ وُ  :أٔي! رأهويه: مرو أٔهل فقال ،مكة طريق في دلِ وُ  أٔباه ٔأن( رأهويه أبن) تلقيبه سبب في وقيل. وغيرهم ،وألنسائي ،وألترمذي
 ،وألفقه ،لحديثأ له أجتمع: ألبغدأدي ألخطيب فيه وقال. بصدقه وألمغربِ  ألمشرق أٔهلَ  إٔسحاقُ  سادَ : ألدرأمي قال ألحديث، في ثقة إٔسحاق
 .بها وتوفي ،نيسابور أستوطن ،(ألمسند) :منها تصانيف، وله. وأليمن وألشام وألحجاز ألعرأق إٔلى ورحل وألزهد، ،وألورع ،وألصدق ،وألحفظ

 إٔمام (،ـه 207 - 144) بالفرأء ألمعروف أٔبوزكرياء،( منقر بني أٔو) أٔسد بني مولى ألديلمّي، منظور بن ألله عبد بن زياد بن يحيىهو  104
 دلِ وُ . أللغة كانت ما ألفرأء لولآ: ثعلب كلام ومن. ألنحو في ألمؤمنين أٔمير أءألفرّ : يقال كان. ألآٔدب وفنون وأللغة بالنحو وأٔعلمهم ألكوفيين،
 في يوما أٔربعين فأقام ،لكوفةأ إٔلى أنصرف ألسنة رأٓخِ  جاء فٕاذأ بها، مقامه أٔكثر فكان ه،ينَ أب بتربية ألمأمون إٔليه وعهد بغدأد، إٔلى وأنتقل بالكوفة،

 بالنجوم عارفا وأٔخبارها، ألعرب بأيام عالما ما،متكلّ  فقيها أللغة في مهتقدّ  مع وكان. مكة طريق في وتوفي. همويبرّ  جمعه ما عليهم عيوزِّ  أٔهله
 من جملة في كان عامة مجالس في أٔملاه (ألقرأٓن معاني) ويسمى (ألمعاني)و (وألممدود ألمقصور) :كتبه من. ألآعتزأل إٔلى يميل ،وألطبّ 

( وألليالي ألآٔيام)و (ألكتاب أٓلة)و (ألعامة فيه تلحن ما)و ألآٔمثال، في (ألفاخر)و (أللغات) وكتاب (وألمؤنث ألمذكر)و قاضيا، ثمانين نحو يحضرها
 بأمر أٔلفه (ألحدود)و (ألقرأٓن في ثنيةوألت ألجمع)و (ألمصاحف في وألشام وألبصرة ألكوفة أٔهل أختلاف)و طاهر، بن ألله لعبد أٔلفه (ألبهي)و

 مات ولما. ألكلامَ  يفرِ يَ  كان لآٔنه: فقيل أء،رَ ألفِ  صناعة في يعمل ولم بالفّرأء، وأشتهر. تصانيفه في يتفلسف وكان. (أللغة مشكل)و ألمأمون،
" فخ" معركة في قطعت يده لآٔن بالآٔقطع،" زياد" أٔبوه وُعرف. مخالفته دويتعمّ  ،خطأه عيتتبّ  كان إٔنه: فقيل ه،رأٔسِ  تحت"  سيبويه كتاب"  دجِ وُ 

 ، وقد شهدها مع ألحسين بن علي بن ألحسن، في خلافة موسى ألهادي.169سنة 
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هـ( ًمقٓ آقمتزال ومٞمف ؛ وم٢مٟمف أوًمع سم٢مفمٝم٤مر إقمج٤مز 193)اعمتقرم5 107ًمٚمزخمنمي (اًمٙمِم٤مف)وُمـ أضمقد اًمتٗم٤مؾمػم 

ٕيب  (عمحٞمطاًمبحر ا)، ويمذا  واًمتٜمبٞمف سمبدائٕمف وروائٕمفاًم٘مرآن ذم إـمٜم٤مسمف وإجي٤مزه ، وإسمداء اعمح٤مؾمـ ذم ُم٘م٤مـمٕمف وُمٓم٤مًمٕمف ، 

 . ذم وضمقه إقمراسمف ، وـمرق شمرايمٞمبف ، وشمرشمٞم٥م أؾم٤مًمٞمبف ٢مٟمف هم٤مَص ، وم هـ(231)اعمتقرم5  طمٞم٤من

شمٗمسػم  5 وعم٤م ىمٍمت إقمامر ، وشم٘م٤مقمدت اهلٛمؿ أرهم٥م أن أؿمػم إمم مخس٦م يمت٥م ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مي٦م واًمٖمٜمٞم٦م 5 إول

 ي٦م .ٟمف ُمٜمخقل قمـ شمٗمسػم اسمـ ضمرير وهمػمه رواي٦م ودراهـ( ؛ وم٢م223)اعمتقرم5 108ثػم اًمِم٤مومٕملاحل٤مومظ قمامد اًمديـ سمـ يم

 هـ( ، وم٢مٟمف مل يرَ 111)اعمتقرم5 109، وهق اًمتٗمسػم اًمٙمبػم ًمٚمٗمخر اًمرازي اًمِم٤مومٕمل(شمٗمسػم ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م)واًمث٤مين 5 

 ف ًمف ، وىمد ذيمر يمثػما ُمـ ًمٓم٤مئػ اًم٘مرآن وقمٚمقُمف . ن إٓ وىمد شمٜمبّ ِمٙمال ُمـ ُمِمٙمالت اًم٘مرآُم

                                                                                                                                                                                           
هـ(، صاحب كتاب )ألفهرست( من أٔقدم  438)ت  هو محمد بن إٔسحاق بن محمد بن إٔسحاق، أٔبو ألفرج بن أٔبي يعقوب ألنديم 105

ظنُّ أٔنه كان َوّرأقا يبيع ألكتب. وكان معتزليا متشيِّعا، يدّل كتابه على ذلك، فٕانه كما يقول أبن حجر، كتب ألترأجم ومن أٔفضلها. وهو بغدأدي، يُ 
ويسمي ألآٔشاعرة )ألمجبرة(، ويسمي كل من لم يكن شيعيا )عاميا(. وقد ذكر في مقدمة كتابه: )أٔنه صنف في  يسمي أٔهَل ألسنة )ألحشوية(،

(. وقال أٔبو طاهر ألكرخي: مات في شعبان سنة ثمان وثلاثين )يعني وأٔربعمائة(، ويستفاد 412تب سنة (، وورد في موضع منه أٔنه )ك377سنة 
 من هذه ألروأيات أٔنه أٔلّف )ألفهرست( في شبابه، وعاود ألنظر فيه في كهولته، وعاش قرأب تسعين سنة. وله كتاب أٓخر سماه )ألتشبيهات(.

 وأستوطن طبرستان، أٓمل في دلِ وُ . ألٕآمام ،ألمفسر ألمؤرخ (،هـ 310 - 224) رجعف أٔبو ألطبري، يزيد بن جرير بن محمدهو  106
 ألبيان جامع)و جزءأ، 11 في ألطبري، بتاريخ يعرف( وألملوك ألرسل أٔخبار) :له. ىبَ فاّّ  وألمظالمَ  فامتنع، ألقضاءَ  عليه وعرض. بها وتوفي ،بغدأدَ 

 وغير( تألقرأءأ)و( ألآعتقاد في جزء)و ألدين، علوم في( ألمسترشد)و( ألفقهاء أختلاف)و جزءأ، 30 في ألطبري، بتفسير يعرف( ألقرأٓن تفسير في
 في مجتهدأ وكان. وتحقيق غزير علم على يدل ما تفسيره وفي ألتاريخ، نقل من أٔوثق جعفر أٔبو: ألآٔثير أبن قال خين،ألمؤرِّ  ثقات من وهو. ذلك

 .فصيحا ألجسم، نحيف أٔعين، أٔسمر، وكان. وأٓرأئه بأقوأله وعملوأ ،لناسأ بعضُ  دهقلَّ  بل أٔحدأ، ديقلِّ  لآ ،ينألدِّ  أٔحكام
 بالدين ألعلم أٔئمة من (،هـ 538 - 467) ألقاسم أٔبو ألله، جار ألزمخشرّي، ألخوأرزمي أٔحمد بن محمد بن عمر بن محمودهو  107

 إٔلى عاد ثم ألبلدأن، في وتنقل. ألله بجار فلقب ،زمنا بها فجاور ،مكة إٔلى وسافر ،(خوأرزم قرى من) زمخشر في دلِ وُ . وألآٓدأب وأللغة وألتفسير
 ألجبال)و( ألمقامات)و( ألمفصل)و( ألبلاغة أٔساس)و ألقرأٓن، تفسير في( ألكشاف) :كتبه أٔشهر .فيها فتوفي ،(خوأرزم قرى من) ألجرجانية
 في( ألمستقصى)و ألحديث، غريب في( ألفائق)و أللغة، في( ألآٔدب مقدمة)و مجلدأن، فارسي، عربي معجم( ألمقدمة)و( وألمياه وألآٔمكنة
 في( ألقسطاس)و( للوأحدي ألمتنبي، شعر شرح من ألمنتقى)و( ألآٔبرأر ربيع)و رسالة،( ألكلم نوأبغ)و( ألمسائل رؤوس)و مجلدأن، ألآٔمثال،
 لآمية شرح في ألعجب أٔعجب)و (ألذهب أٔطوأق)و ألمفصل، من أقتضبه( ألآٔنموذج)و رسالة،( ألٕآعرأب غريب في ألآٔعرأب نكت)و ألعروض،

 .وغيره ألكشاف في عليهم ألتشنيع من أٔكثر فة،ألمتصوِّ  على ألٕآنكار شديد مجاهرأ، ألمذهب، معتزلي وكان .(شعر ديوأن) وله( ألعرب
 حافظ (،هـ 774 - 701) ألدين عماد ألفدأء، أٔبو ألدمشقّي، ثم ،ألبصروي ألقرشي درع بن ضوّ  بن كثير بن عمر بن إٔسماعيلهو  108

 ألناس تناقل. بدمشق وتوفي ،ألعلم طلب في ورحل ، هـ706 سنة دمشق إٔلى له أٔخ مع وأنتقل ألشام، ىصرَ بُ  أٔعمال من قرية في ولد. فقيه مؤرخ
 شرح)و ـ،ه767 سنة حودأث إٔلى فيه أنتهى ،ألآٔثير لآبن ألكامل نسق على ألتاريخ في مجلدأ 14( وألنهاية ألبدأية) :كتبه من .حياته في هتصانيفَ 
( ألمسانيد جامع)و( ألجهاد طلب في ألآجتهاد)و ،أٔجزأء عشرة( ألكريم ألقرأٓن تفسير)و (ألشافعيين ألفقهاء طبقات)و يكمله، لم( ألبخاري صحيح

 علوم معرفة إٔلى ألحثيث ألباعث) بكتاب شاكر، محمد أٔحمد شرحها ،ألمصطلح في رسالة( ألحديث علوم أختصار)و مجلدأت، ثماني في
 وألضعفاء ألثقات معرفة في ألتكميل) و( ألجهاد في رسالة)و( ألرسول سيرة أختصار في ألفصول) باسم طبع( ألنبويّة ألسيرة أختصار)و( ديثألح

 .ألحديث رجال في مجلدأت خمس( وألمجاهيل
 ،ألمفسر ألٕآمام (،هـ 606 - 544) ألرأزيّ  ألدين فخر ألله، عبد أٔبو ألبكري، ألتيمي ألحسين بن ألحسن بن عمر بن محمدهو  109

 خطيب أبن) له ويقال نسبته، وإٔليها ،ألري في ومولده طبرستان، من أٔصله. ألنسب قرشي وهو ،ألآٔوأئل وعلوم ،وألمنقول ألمعقول في زمانه أٔوحد
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هـ( ، وم٢من 6221)اعمتقرم5 110ديجدِّ عمٗمتل سمٖمداد اًمسٞمد حمٛمقد أًمقد احلٜمٗمل اعم (روح اعمٕم٤مين)واًمث٤مًم٨م 5 

 ُمزاي٤مه دمذب اًم٘مٚمقب . 

هـ( ، ىمد اقمتٜمك سمنمح همرض ٟمٔمؿ اًمتٜمزيؾ ذم 416)اعمتقرم5 111واًمراسمع 5 شمٗمسػم اًمِمٞمخ أيب اًمسٕمقد احلٜمٗمل اعمٗمتل

 .  (اًمٙمِم٤مف)شمٕمبػم رائؼ وشمّمقير وم٤مئؼ ، وهق يٖمٜمل ذم يمثػم ُمـ اعمزاي٤م قمـ 

، وم٢مٟمف يمت٤مب قمٔمٞمؿ  هـ(6211)اعمتقرم5 112دياحلٜمٗمل اعمجدِّ ٜم٤مء اهلل ًمٚم٘م٤ميض صم (اًمتٗمسػم اعمٔمٝمري)واخل٤مُمس 5 

ُمع طمّؾ دىم٤مئؼ  ، وضمّؿ اًمٗم٤مئدة ، مجع ومٞمف أىمقال اًم٘مدُم٤مء ُمـ اعمٗمرسيـ ، واًمت٠مويالت اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦ّماًم٘مدر

 .  ٦مِ اًمٗمرَص   ىمٚمٞمُؾ هب٤م ُمٗمرسِّ  عُ ٘مٜمَ ومٝمذه اًمتٗم٤مؾمػم اخلٛمس٦م مم٤م يٙم٤مد يَ  ُمستدٓتؿ ،واًمتّمّقف ، وسمٞم٤من ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء 

                                                                                                                                                                                           

 من. ألفارسية يحسن كانو. يتدأرسونها حياته في كتبه على ألناس أٔقبل. هرأة في وتوفي وخرأسان، ،ألنهر ورأء وما ،خوأرزم إٔلى رحل( ألريّ 
( ألدين أٔصول معالم)و( وألصفات تعالى ألله أٔسماء شرح في ألبينات لوأمع)و ألكريم، ألقرأٓن تفسير في مجلدأت ثماني( ألغيب مفاتيح) :تصانيفه

 عصمة)و (ألبينات لآٓياتأ)و( ألكلام أٔصول في ألخمسون ألمسائل)و(  وألمتكلمين وألحكماء ألعلماء من وألمتأخرين ألمتقدمين أٔفكار محصل)و
 ألمطالب)و ألتوحيد، في رسالة( ألتقديس أٔساس)و( ألعلوم أٔنموذج)و( ألمشرقية ألمباحث)و ألتوحيد، في( ألتنزيل أٔسرأر)و( ألٕآعرأب)و( ألآٔنبياء
( ألنجوم مخاطبة في ومألمكت ألسرّ )و بلاغة،( ألٕآعجاز درأية في ألٕآيجاز نهاية)و( ألآٔصول علم في ألمحصول)و ألكلام، علم في( ألعالية

( وألبرهان ألبيان)و( ألفرأسة)و( وألبعث ألخلق)و( وألقدر ألقضاء)و ألدين أٔصول في( ألآٔصول درأية في ألعقول نهاية)و( ألدين أٔصول في ألآٔربعون)و
 لآبن ألٕآشارأت من ٕآلهياتأل قسم شرح)و( ألهندسة كتاب)و رسالة،( ألنبوأت)و رسالة،( ألنفس)و ألحكمة، في( ألملخص)و( ألدلآئل تهذيب)و

( ألفلاسفة تعجيز)و( ألحسنى ألله أٔسماء شرح)و( ألشافعيّ  ألٕآمام مناقب)و( يللمعرّ  ألزند سقط شرح)و تهذيبه،( ألٕآشارأت لباب)و( سينا
 .لغتينبالّ  بارعاً  وأعظا وكان وألفارسية، بالعربية شعر وله. ذلك وغير بالفارسية،

 دين،ألمجدّ  من أٔديب، محدث، مفسر، (،هـ 1270 - 1217) ألثناء أٔبو ألدين، شهاب ألآٓلوسي، ألحسيني ألله عبد بن محمودهو  110
 هـ1262 سنة) سافر ثم. للعلم فانقطع وعزل، ،هـ 1248 سنة ببلده ألٕآفتاء دتقلّ . مجتهدأ ألآعتقاد، سلفي كان. فيها ووفاته مولده بغدأد، أٔهل من
 كان ما ويكمل ،رحلاته نيدوِّ  ،بغدأد إٔلى وعاد. ألمجيد عبد ألسلطان وأٔكرمه ،شهرأ 21 فغاب وأس،وسي بماردين ومرَّ  فالآٓستانة، ألموصل، إٔلى
 إٔلى ألسفر في ألشمول نشوة)و كبيرة، مجلدأت تسع ألتفسير، في( ألمعاني روح) :كتبه من. توفي أٔن ألى فاستمرّ  مصنفاته، من به بدأٔ  قد
 و ومناظرأت، وأٔبحاثا لقيهم، ألذين ترأجم ضمنه( ألآغترأب غرأئب)و( ألسلام دأر إٔلى ألعود في ألمدأم نشوة)و ألآٓستانة، إٔلى رحلته( سلامبولإٔ 
( مقامات)و للحريري، "ألغوأص ةدرّ " به شرح( ألغرة عن ألطرة كشف)و ألموصلي، ألباقي لعبد قصيدة به شرح( ألغيبية ألخريدة)و( ألتفسير دقائق)

 ألرسالة)و ألنحو، في( ألقطر شرح على حاشية)و( ألٕآيرأنية ألآٔسئلة عن ألعرأقية ألآٔجوبة)و لزمخشرّي،أ مقامات بها عارض وألآٔخلاق، ألتصوف في
 وجه من ألآٔسرةِ  هذه جدُّ  إٔليها فرّ  .بغدأد من مرأحل خمس على ألفرأت، نهر وسط في( أٓلوس) جزيرة إٔلى ألآٓلوسية ألآٔسرة ونسبة(. أللاهورية
 .مفصلة رسائل ترجمته في أٔلِّفت وقد. ألٕآنشاء في وإٔبدأع ،به بأس لآ شعر ألترجمة ولصاحب. إٔليها بفنس بغدأد، دهم عندما ألتتري هولآكو

 ولد. ألمستعربين ألترك علماء من شاعر، مفسر (،هـ 982 - 898) ألسعود أٔبو ألمولى ألعمادي، مصطفى بن محمد بن محمدهو  111
 ،هـ 952 سنة ألٕآفتاء إٔليه وأٔضيف. يليإٔ  فالروم ،فالقسطنطينية ،بروسة في ألقضاء وتقلد متعددة، بلاد في سودرّ  ،سودرَ  ألقسطنطينية، بقرب
. ألسائل يكتبه لما تبعا وألتركية، وألفارسية ألعربية باللغات رقعة أٔلف على وأحد يوم في مرأرأ ألجوأب كتب ،ألبديهة سريع ،ألذهن حاضر وكان
 ألمناظرة، في( ألطلاب تحفة) :كتبه ومن( ألكريم ألكتاب أيامز إٔلى ألسليم ألعقل إٔرشاد) :سماه وقد ،باسمه ألمعروف ألتفسير صاحب وهو

 كثير خلص ،دجيّ  وشعره ،(وماروت هاروت قصة)و( ألآٔوقاف تسجيل) في وأٔخرى( ألوقوف مسائل في رسالة)و( ألخفين على ألمسح في رسالة)و
 أٔبي مرقد جوأر في مدفون وهو. ومدأهنتهم ألرئاسة أٔرباب إٔلى ألزأئد ألميل عليه يؤخذ ألسلطان، عند حظيا مهيبا وكان. ألعجمة ركاكة من منه

 تحديد في ألمؤرخين بقية عن "ألسافر ألنور كتاب صاحب" ألعيدروسي وشذّ هـ، 982. )أٔقول: أتفق ألمؤرخون على أٔنه توفي ألآٔنصاري أٔيوب
 ، وأٔبعد من ألصّحة، وألله أٔعلم(، فقول ألمصنف قريب من قولههـ 952 سنة وفيات من وجعله وفاته، تاريخ
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 (ضمقاهر اًم٘مرآن) ـقمغم اًمٕمٚمقم اجلديدة واًمٗمٜمقن احلديث٦م قمغم أؾمٚمقب ضمديد ومٕمٚمٞمف سم آـمالعَ  وُمـ طم٤موَل 

"اًمسٞمد رؿمٞمد رض٤م (شمٗمسػم)، و 113ًمٚمٓمٜمٓم٤موي
114
هـ( ُمدير اعمٜم٤مر ، همػم أٟمف جي٥م اًمتٜمبف قمغم أُمقر طم٤مَد 6913)اعمتقرم5 

  . ه٤مٗمقِ آٟمتٗم٤مع سمَّم  ىمٚمُٛمٝمام ، ويمب٤م َزٟمُده٤م ، ًمٙمـ ٓ يٛمٜمع قمـ

                                                                                                                                                                                           
 ذرية من كان ألعلم، في ألرأسخين ألعلماء أٔحد ،بتي ألباني ،ألعثماني ألله ثناء ،ألمحدث ألعلامة ألكبير ألعالم ألٕآمام ألشيخهو  112

 ،بت باني ببلدة ونشأ  دلِ وُ  ،- عنه ألله رضي - عفان بن عثمان إٔلى وينتهي وأسطة، عشرة ثنتيبا إٔليه نسبه يرجع ألعثماني، ألدين جلال ألشيخ
 ألحديث وأٔخذ ،ألدهلوي ألعمري ألرحيم عبد بن ألله ولي ألشيخ على وتفقه ،دهلي دخل ثم بلدته، أٔساتذة على أٔياماً  ألعربية وقرأٔ  ألقرأٓن، وحفظ
 ثم ألقلب، فناء إٔلى صحبته في بلغو ألطريقة، عنه وأٔخذ ألسنامي، عابد محمد ألشيخ ملآزَ  ثم ،سنة عشرة ثماني وله ،ألفرأغ فاتحة وقرأٔ  عنه،
 دى،ألهُ  ملَ بعَ  بهولقّ  مفرطاً، حباً  هيحبّ  ألمذكور ألشيخ وكان ألمجددية، ألطريقة مقامات أٓخر إٔلى وبلغ ألدهلوي، ألعلوي جانجانان ألشيخ ملآزَ 

 ألملائكة، مهعظِّ تُ  ،ألملكوتية بالصفات تصفم ،للطريقة رمنوِّ  ،للشريعة جمروّ  وإٔنه وديانته، وتقوأه لصلاحه ؛ قلبي تغشى مهابته إٔن: ويقول
 نظرأً  "ألوقِت  بيهقيـ"ب ألدهلوي ألله ولي بن ألعزيز عبد ألشيخ بهولقَّ  أنتهى، ألله، ثناءَ  قدمتُ  ،جنابه إٔلى أٔقدمها هدية عن ألله سألني إٔذأ: ويقول

 شديد وكان وألديانة، ألتقوى في أٔقرأنه في دأً متفرِّ  كان إٔنه: ألمقامات في ألدهلوي ألعلوي علي غلام ألشيخ قال .وألحديث ألفقه في تبحره إٔلى
 ألكتب وتصنيف ألطلبة وتدريس وألمرأقبة بالذكر أشتغاله مع ألسبعة أٔحزأبه من حزباً  ألكريم ألقرأٓن من ويقرأٔ  ركعة، مائة يوم كل يصلي د،ألتعبّ 

 بلغ ألذهن وسلامة ألفكر وقوة ألقريحة وجوده ألذهن صفاء مع كان إٔنه: ألكتاب ذلك من أٓخر موضع في ألمذكور ألشيخ وقال ألقضايا، وفصل
 تلك في ألآٔربعة ألآٔئمة ومختارأت ،ودلآئلها مأخذها مع ألمسألة بيان فيه ألتزم ألفقه، في مبسوط كتاب له وألآٔصول، ألفقه في ألآجتهاد رتبة إٔلى

 محسن ألشيخ وقال .أنتهى كبار، مجلدأت سبع في ألقرأٓن تفسير وله ،"قوىبالآٔ  ألآٔخذبـ" ألمسمى ألمذأهب أٔقوى في مفردة رسالة وله ألمسألة،
 وألزهد، وألتفسير ألفقه في عظيمة ومصنفات ألمذهب، في أختيارأت له مجتهدأً، زأهدأً  أٔصولياً  فقيهاً  كان إٔنه: ألجني أليانع في ألترهتي يحيى بن

 في مجلدين في مبسوط (كتاب)و مجلدأت، سبع في (ألمظهري ألتفسير): لهأل رحمه ألمشهورة مصنفاته ومن .أنتهى به، يفتخر شيخه وكان
 وألقبور ألموتى وتذكرة ألسلوك في( ألطالبين إٔرشاد)و ألشيعة، على ألرد في (ألمسلول ألسيف)و ألحنفي، ألفقه في (منه بد لآ ما)و ،ألحديث
 في مات .أٔخرى ورسائل ،(وألخرأج ألعشر في رسالة)و ،(ألمتعة حرمة في رسالة)و ،(ألغناء حكم في رسالة)و (ألٕآسلام حقيقة)و ،ألمعاد وتذكرة

 ألحي ألحسني( . رأجع: )نزهة ألخوأطر وبهجة ألمسامع وألنوأظر، لعبدبت باني ببلدة هـ(1225) وأٔلف ومائتين وعشرين خمس سنة رجب غرة
 ألله عوض" قرية في دلِ وُ . ألحديثة وألعلوم بالتفسير أشتغال له فاضل، هـ(،1358 – 1287) ألمصري جوهري بن طنطاويهو  113

 بعض في ألتعليم ومارس ،ألٕآنكليزية بدرأسة ينِ وعُ . ألحكومية ألمدرسة في ثم مدة، ألآٔزهر في وتعلم بمصر،( ألشرقية) قرى من "حجازي
 ألآٔمة نهضة) في كتابا فوضع لوطنية،أ ألحركة روناصَ  ،ألمصرية ألجامعة في محاضرأت وأٔلقى ،ألعلوم دأر مدرسة في ثم ألآبتدأئية، ألمدأرس
 منحى فيه نحا جزءأ، 26 في( ألكريم ألقرأٓن تفسير في ألجوأهر) :ٔأشهرها ،كتبا فصنف للتأليف، وأنقطع ،أللوأء جريدة في تباعا نشره( وحياتها
 ل،رسائِ  وأٔكثرها خاما،ضِ  عناوينَ  هكتبِ  لسائر وجعل ،وأٔساطير عصرية وفنونٍ  يصَ أٔقاصِ  سرد في وأٔعرق ألتفسير، معنى عن أٔكثره في أبتعد خاصا،

 جمال)و( ألعالم أٔصل)و( ألٕآنسان أٔين)و( ألآٔروأح)و( وألآٔمم ألعالم نظام)و( ألزهرة)و( ألمرصع ألتاج)و( وألٕآسلام ألنظام)و( ألعلوم جوأهر: )منها
 في ألعلوم بهجة)و( ألنحوية ألطرق في ألجوهرية أئدألفر)و ألكون، عجائب في( ألجوهر ميزأن)و( ألجوهري سوأنح)و( وألحكماء ألحكمة)و( ألعالم

 . بالقاهرة وتوفي ،(ألعصرية بالعلوم وموأزنتها ألعربية ألفلسفة
 ألآٔصل، ألبغدأدي ألقلموني، خليفة علي منلا بن ألدين َبهاء محمد بن ألدين شمس محمد بن رضا علي بن رشيد محمدهو  114

 وألتاريخ وألآٔدب بالحديث ألعلماء ألكتّاب، من. ألٕآسلامي ألٕآصلاح رجال وأٔحد ،(ألمنار) لةمج صاحب (،هـ 1354 - 1282) ألنسب ألحسيني
 بعض في وكتب صباه، في ألشعر ونظم ك،وتنسَّ . طرأبلس وفي فيها وتعلم ،(ألشام طرأبلس أٔعمال من) ألقلمون في ونشأ  دلِ وُ . وألتفسير

 مجلة أٔصدر ثم ،بيروت في ذلك قبل به أتصل قد وكان ،له وتتلمذ ،عبده حمدم ألشيخَ  فلازم،  هـ 1315 سنة مصر إٔلى رحل ثم ألصحف،
 ألدستور أٔعلن ولما. ألجديدة ألعصرية وألآٔوضاع ألشريعة بين ألتأليف في ألفتيا مرجع وأٔصبح .وألآجتماعي ألديني ألٕآصلاح في هأٓرأئِ  بثِّ لِ ( ألمنار)

 على عاد فتنة، فكانت ألٕآصلاح، أٔعدأء أٔحدُ  ألآٔموي ألجامع منبر على يخطب وهو دمشق في وأعترضه ألشام، بلادَ  زأر (هـ 1326 سنة) ألعثماني
 وغادرها ألسوري، للمؤتمر رئيسا بخِ وأنتُ  ألحسين، بن فيصل ألملك أٔيام في سورية قصد ثم ،(وألٕآرشاد ألدعوة) مدرسة وأٔنشأ . مصر إٔلى أٔثرها
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ر ومخ شمٗمسػمَ  َص هـ( ؛ ٕٟمف خَلّ 639تقرم5)اعم  115ًمٚمٜمٞمس٤مسمقري (همرائ٥م اًم٘مرآن)راد اإلىمٜم٤مع سم٠مىمّؾ ُمٜمٝم٤م ومٕمٚمٞمف سمـوُمـ أ

ع ، أو ضم٤مُمِ  ؾمطٌ هـ( ، وم٢مٟمف يمت٤مب وَ 261)اعمتقرم5 116ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ اًمديـ اًمٜمسٗمل احلٜمٗمل (اًمتٜمزيؾ ُمداركِ )اًمرازي ، وسمـ

 . (شمٗمسػم أيب اًمسٕمقد)ُمع  هـ(136)اعمتقرم5 117ْم٤مويًمٚمبٞم (أرسار اًمتٜمزيؾ)سمـ

 (٤ميِنّ ٘م  طَم  شمٗمسػمُ ) 5 وُمـ إردي٦م هـ( .461)اعمتقرم5 118ًمٚمقاقمظ اًمٙم٤مؿمٗمل (شمٗمسػم احلسٞمٜمل)ـوم5 أُّم٤م ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م 

 هـ( . 6912)اعمتقرم5 120ًمٚمِمٞمخ اًمتٝم٤مٟمقي (سمٞم٤من اًم٘مرآن)، و هـ(6963)اعمتقرم5 119ًمٚمِمٞمخ قمبد احلؼ اًمدهٚمقي

                                                                                                                                                                                           

 أٔن إٔلى بمصر فاستقرّ  وعاد، ،وأٔوربا وألحجاز ألهند إٔلى رحل ثم .مدة( مصر) ألثاني وطنه يف فأقام ،(م 1920 سنة) إٔليها ألفرنسيين دخول أٔثر على
 ألقرأٓن تفسير)و مجلدأ، 34 منها أٔصدر( ألمنار) مجلة :أٓثاره أٔشهر. بالقاهرة ودفن ،ألقاهرة إٔلى ألسويس من بها رأجعا كان سيارة في فجأة توفي

 ألوحي)و( أللطيف للجنس ندأء)و مجلدأت، ثلاثة( عبده محمد ألشيخ ألٕآمام ألآٔستاذ تاريخ)و يكمله، ولم منه، مجلدأ عشر أثنا( ألكريم
( ألنبوي ألمولد ذكرى)و( وألمقلد ألمصلح محاورأت)و( وألحجاز ألوهابيون)و( ألخلافة)و( ألعام ألتشريع وأٔصول ألٕآسلام يسر)و( ألمحمدي

 ( . ألٕآسلام وحجج ألنصارى شبهات)و
 أشتغال له مفسر، (،هـ 850 بعد)ت  ألآٔعرج له ويقال ألدين، نظام ألنيسابورّى، ألقمي ألحسين بن دمحم بن ألحسنهو  115

 مجلدأت، ثلاثة في( ألفرقان ورغائب ألقرأٓن غرأئب) :منها كتب، له. نيسابور في وسكنه ومنشأه ،(قم) بدلةِ  من أٔصله. وألرياضيات بالحكمة
( ألتحرير تعبير)و ألنظام، بشرح يعرف ألصرف، في( ألشافية شرح)و( ألتأويل لبّ )و( ألقرأٓن أٔقاف)و ،ـه 828 سنة أٔلفه ألنيسابورّى، بتفسير يعرف
. )أٔقول: ألتاريخ ألذي ذكره ألمصنف في وفاته لآ يصّح، لآٔنه من علماء ألهيئة في( ألنصيرية ألتذكرة توضيح)و للطوسي، ألمجسطي لتحرير شرح

 ن، وألله أٔعلم(.ألقرن ألثامن، وبه قال جمهور ألمؤرخي
 كور من) إٔيذج ٔأهل من مفسر، حنفي، فقيه (،هـ 710 )ت ألدين حافظ ألبركات، أٔبو ألنسفي، محمود بن أٔحمد بن ألله عبدهو  116

 في مجلدأت، ثلاثة( ألتنزيل مدأرك) :منها جليلة، مصنفات له .وسمرقند جيحون بين ألسند، ببلاد" نسف" إٔلى نسبته. فيها ووفاته ،(أٔصبهان
 شرح في (ألكافي)و ألفروع، في (ألوأفي)و ألمنار، شرح (ألآٔسرأر كشف)و ألفقه أٔصول في (ألمنار)و ألفقه، في (ألدقائق كنز)و ألقرأٓن، سيرتف

 (.ألعقائد عمدة)و ألخلاف، في ألنسفي حفص أٔبي منظومة شرح في (ألمصفى)و ألوأفي،
 مفسر، قاض، (،هـ 685) ألبيضاوي ألدين ناصر ألخير، أٔبو أٔو سعيد، أٔبو ألشيرأزي، علي بن محمد بن عمر بن ألله عبدهو  117

 :تصانيفه من .فيها فتوفي ،تبريز إٔلى فرحل ألقضاء، عن وصرف ،ةمدّ  شيرأز قضاءَ  وولي ،(شيرأز قرب- بفارس) ألبيضاء ألمدينة في دلِ وُ . علامة
 علم في أللباب لب)و (ألآٔصول علم إٔلى ألوصول منهاج)و ألتوحيد، في (ألآٔنوأر طوألع)و ألبيضاوي، بتفسير يعرف( ألتأويل وأٔسرأر ألتنزيل أٔنوأر)

 .ألشافعية فقه في (ألفتوى درأية في ألقصوى ألغايةو) ،وتعاريفها ألعلوم موضوعات في (رسالة)و ألفارسية، باللغة كتبه (ألتوأريخ نظام)و (ألٕآعرأب
 متدأول فارسي تفسير وهو ،تسعمائة هـ(900) سنة حدود في فىألمتو ألوأعظ ألكاشفي علي بن حسين تفسيرقال في ألكشف: هو  118

 سنة ألمتوفى ألبدليسي إٔدريس بن محمد ألفضل لآٔبي بالتركية هوترجمتُ  ،كتبه بعض في هولدُ  ذكره كما (ألعلية بالموأهب: )سماه ،مجلد في 
 (. رأجع: )كشف ألظنون، للتهانوي(جيمأل) في يأتي (للزهرأوين ألتفسير جوأهر: )وله .وتسعمائة وثمانين أثنتين هـ(982)

 ألكاف بفتح) تهلهمَ كَ  من كان أٔصله ألمشهور، ألمفسر ألدهلوي ألحنفي مير محمد بن ألحق عبد ألفقيه ألعالم ألشيخهو  119
 أٔياماً  وأشتغل ،هـ(1267) وأٔلف ومائتين وستين سبع سنة رجب من وألعشرين ألسابع في بها ُولِد .بنجاب أٔرض من أٔنباله أٔعمال من قرية (ألعجمي

 لطف مولآنا على ومعظمها ألكانبوري، ألحسيني رسول غلام بن ألحق عبد مولآنا على ألدرسية ألكتب بعض وقرأٔ  ،كانبور إٔلى سافر ثم بلاده، في
 وأٔخذ ،دهلي إٔلى سافر ثم ألنكينوي، علي عالم مولآنا على ألستة ألصحاح من ألكتب بعض وقرأٔ  ،أٓباد مرأد إٔلى سار ثم ألكوئلي، ألله أٔسد بن ألله
شيخنا ألسيد نذير حسين ألدهلوي ألمحدث، وولي ألتدريس بدهلي في ألمدرسة ألفتحبورية، فدرس وأٔفاد بها زماناً، وسكن بدهلي، وتزوج  عن

فصنّف ألكتب، وطار  بها وتديَّر، ثم ترك ألمدرسة، وأشتغل بالتصنيف، وجّد في أستحصال ألوظيفة من حيدر أٓباد، وظفر بها بدون شرط ألخدمة،
وكان قويَّ ألمباحثة، شديد ألرغبة، مليح ألبحث، حلو ألمذأكرة، مدأعباً مزأحاً َبُشوشاً طيب ألنفس، أستقدمته أٔعضاء  .صيته في بلاد ألهند

من مصنفاته: )ألتعليق ألنامي و .ألمدرسة ألعالية بكلكته في أٓخر عمره، ورتبوأ له خمسمائة ربية شهرية، ولّقبته ألدولة ألٕآنكليزية بشمس ألعلماء
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هـ( ، 6621م وزم اهلل )اعمتقرم5أقمٜمل شمرمج٦م اًم٘مرآن سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤م (ومتح اًمرمحـ) 5 اتاعمختٍموُمـ 

هـ( ُمع اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت 6993)اعمتقرم5 121أي 5 شمرمج٦م اًم٘مرآن سم٤مٕردوي٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمقد احلسـ اًمديقسمٜمدي (ُمقضح اًمٗمرىم٤من)و

 123ًمٚمِم٤مه قمبد اًم٘م٤مدر اعمحّدث (اًم٘مرآن ُمقضح)، وأصٚمٝمام  هـ(6914)اعمتقرم5 122اعمٗمٞمدة ًمٚمِمٞمخ ؿمبػم أمحد اًمٕمثامين

 هـ( ُمع زي٤مدات أٟمٞم٘م٦م طمسٜم٦م ، وشمٕمبػمات سمديٕم٦م ، واهلل اعمقوّمؼ .6932)اعمتقرم5

                                                                                                                                                                                           

ألقرأٓن( على ألحسامي( في أٔصول ألفقه، و)عقائد ألٕآسلام( بالآٔردو في أٔصول ألدين، و)ألبرهان في علوم ألقرأٓن( بالآٔردو، و)فتح ألمنان في تفسير 
ثلاثين وثلاثمائة وأٔلف مات في ألثاني عشر من جمادى ألآٔولى سنة خمس و .في مجلدأت كبار بالآٔردو، وهو معروف بالتفسير ألحقاني

 هـ(. رأجع: )نزهة ألخوأطر وبهجة ألمسامع وألنوأظر، لعبد ألحي ألحسني(1335)
 ألعلماء كبار أٔحد (،هـ 1362 - 1280) هو أٔشرف علي بن عبد ألحق ألتهانوّي ألمعروف في شبه ألقارة ألهندية بحكيم ألآٔمة 120

 ألصادق ألصبح لدى ُولِدَ . كبيرأً  نفعاً  وتربيتهم وموأعظهم بمؤلفاتهم ألخلق ألله نفع ألذي لربّانيينأ ألآٔذكياء ألفقهاء وألعلماء ألديوبنديين، وألمشايخ
. وتخرج من ألجامعة برأديش أٔترأ بولآية مظفرنكر مديرية في َبهَون تهانَهْ  بلدة في  م1863 سبتمبر/ 10 ألموأفق هـ1280 ألثاني ربيع/ 5 ألآٔربعاء من

 ألآٔوقات ضبط في مثالآً  كان يبلغ عدد مؤلفاته نحو ثمانمائة، منها نحو أثني عشر كتاًبا بالعربية.، هـ  1299يوبند عام ألٕآسلامية دأر ألعلوم د
 وموأعظه لكتبه وكان. أضطرأًرأ إٔلآ فيها يستثني ولآ ،بها يخلّ  لآ فكان وألعائلّية؛ ألشخصية شؤونه وبين ،ألعباد وبين ألله بين توزيعها وحسن

 ألمجتمع إٔلى تسربّت ألتي ألجاهلية وألتقاليد وألعادأت وألخرأفات ألبدع ومحاربة وألعمل، ألعقيدة إٔصلاح في وُيشكرُ  ُيذكرُ  كبير دور ومجالسه
 مجالس عددُ  وبلغ. للأهوأء ألمستعبدين وألمبتدعين بالكفار ألطويل ألآختلاط بسبب وأٔترأحهم وأٔفرأحهم ألمسلمين حياة في وتغلغلت ،ألٕآسلامي

نت ألتي وعظه : كتابه أٔما عجيبة، ألقبول من مسحةً  موأعظه ومجاميع مؤلفاته جميع على وجلّ  عزّ  ألله وأٔضفى ،مجلس أٔربعمائة ألرسائل في دوِّ
 وكثيًرأ ألٕآسلامية وألآٔدأب ألفقهية ألمسائل وأٔودعه وألدنيا، ألدين في إٔليه نجْ يحتَ  ما ألبنات لتعليم أٔساًسا أٔلّفه ألذي( ألجنة حلية) (زيور بهشتي)

 يوم بهون بتهانه توفي. تحصى لآ طبعات له وصدرت ألديار، هذه في ديني كتاب ينله لم ما وألذيوع ألقبول من نال فقد ألعاّمة، ألمعلومات من
 (ألمجذوب ألحسن عزيز ألخوأجه للشيخ ،ألسوأنح أٔشرفرأجع: ) .م1943 يوليو/ 14 ألموأفق هـ1362 رجب/ 16

 هـ1268 عام ولد ألديوبندي، علي ألفقار ذو ألعربية شاعر ألآٔديب ألعالم ألشيخ أبن ألديوبندي حسن ودمحم ألعلاّمة ألشيخ هو 121
 ألتدريس ُولّي و ،منها وتخّرج ،ديوبند ألعلوم دأر ألٕآسلامية بالجامعة ألتحقت ألتي ألطلاب من ألآٔولى ألدفعة رأٔس على وكان م،1851 ألموأفق

 شديد ألله، سبيل في ألجهاد وحبّ  بالعزيمة، وألآٔخذ ألنظر، عدوبُ  ةمّ ألهِ  ُعلُوِّ  في باهرة أٓية كان .بها ألتدريس هيئة رئيس وبات ألترقية ُمنِح ثم ،بها
 كثيرَ  ألتاريخ، على ومطلًعا وألنقلية، ألعقلية ألعلوم جميع في ألمشاركة جيد ألجأش، ثابت ألآبتهال، دأئم ألتوأضع، كثير ألٕآسلام، لآٔعدأء ألبغض

 في وألمجاهدة ألعبادة أٔنوأر وتشرق لم،وألحِ  ألتوأضع أٔمارأتُ  محياه على تلوح ألمجتهدين، وألآٔئمة ثينألمحدِّ  مع ألآٔدب كثيرَ  للشعر، ألمحفوظِ 
 تنزيه يف ألمقلّ  جهد)و دأؤد، أٔبي سنن على لطيفة (تعليقات) له درسه، وكثرة علمه غزأرة إٔلى بالنسبة بالتأليف ألآشتغال قليل وكان. يبةٍ وهَ  وقارٍ 

 ألبتالوي، حسين محمد للشيخ ألعشرة ألسؤألآت جوأنب في (ألكاملة ألآٔدلة)و وأمتناعه، ألكذب إٔمكان مسألة في بالآٔردو له كتابٌ  (وألمذلّ  ألمعزّ 
 في وذلك ،م1920 ألموأفق هـ1339 وتُوفِّي سنة .ألآٔمروهي أٔحسن محمد للسيد "ألآٔذلة ألآٔدلة لدفع ألآٔدلة مصباح" جوأب في (ألآٔدلة إٔيضاح)و

 نزهة: )رأجع. ألنانوتوي قاسم محمد ألٕآمام ألعظيم أٔستاذه بجوأر ودفن ديوبند، إٔلى ألتالي أليوم في جثمانه ونقل ،ألعلاج يتلقى كان حيث دهلي
  (ألحسني ألحي لعبد وألنوأظر، ألمسامع وبهجة ألخوأطر

 جامعة من وتخرج ، م1887/  هـ1305 عام ولد ،ألديوبندي ألعثماني ألرحمن فضل ألشيخ أبن ألعثماني أٔحمد ريشب ألعلامة هو 122
 بوري فتح ألعالية ألمدرسة في أٔولآً  دّرس. ألديوبندي حسن محمود ألهند شيخ ألعلامة تلامذة أٔبرز من وكان. م1907/  هـ1325 عام ديوبند

 عام وفي .وألتلاميذ ألعلماء أٔوساط في ومقبولآً  معروفا مسلم لصحيح تدريسه وكان. م1910/  هـ1328 عام ديوبند بجامعة أٔستاذأً  عين ثم بدهلي،
 ألتهانوي علي أٔشرف ألشيخ من إٔلحاح وعلى بغوجرأت، دأبهيل بمدينة ألدين تعليم ألٕآسلامية بالجامعة ألحديث شيخ عين م1933/  هـ1352
 شياخة توليه جانب إٔلى م،1944/  هـ1362 عام وبنددي/  ألعلوم دأر ألٕآسلامية للجامعة ألعام ألرئيس منصَب  تولّى ألكبار ألمشايخ من وغيره

 من عددأً  أٔلّف ألآٔردية، باللغة ألمبرزين ألمترسلين وألآٔدباء ألمصاقع ألخطباء أٔحد ألعثماني أٔحمد شبير ألعلامة كان .دأبهيل جامعة في ألحديث
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 خامتح يف شرائط ادلفطر وانتفطري : 

، ومٗمٞمف يمٗم٤مي٦م قمـ  اقمٚمؿ أن اًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م اًمتٗمسػم قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم 5 إول 5 ُم٤م ورد سمٞم٤مٟمف ُمـ ص٤مطم٥م اًمنمع

رواه اًمؽمُمذي  ، 124."ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف ومٚمٞمتبقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر"s -  5 -، وم٘مد ىم٤مل  اًمٕمدول قمٜمف ومٙمر ، وٓ جيقز

 ٨م ومٞمف قمـ صّح٦م اًمسٜمد . بحَ يُ  ، ٟمٕمؿ.  وطمّسٜمف

ُ واًمث٤مين 5 ُم٤م ورد قمـ اًمّمح٤مسم٦م أو رؤوس اًمت٤مسمٕملم ، وم٢من ومَ  وه ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م ومٝمؿ أهؾ اًمٚمس٤من ، وٓ ؿمّؽ ذم رس 

وأُمٙمـ  وا سمام ؿم٤مهدوا ، وقمٚمٛمقا ُمـ إؾمب٤مب واًم٘مرائـ ، وم٢مذا شمٕم٤مرض٧م أىمقال مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م٤م ومرّس اقمتامده ، ويمذا ُم

ّٓ وم٢من يم٤من ومٞمٝمؿ اسمـ قمب٤مس م  اجلٛمع ومذاك ، و إ ، وىم٤مل 5  125"ف اًمت٠مويؾاًمٚمٝمؿ قمٚمِّٛمْ "ىم٤مل ومٞمف s -  5 -؛ ٕن اًمٜمبل ىُمدِّ

 . يّمّح ؾمٜمده ، ويمذا إذا مل ، وإٓ ومٞمجتٝمد 126"اًم٘مرآن ٤منُ رمُج شمَ  ؿَ ٕمْ ٟمِ "

                                                                                                                                                                                           

 تحرير في ألحسن وبلائه ألسياسية نشاطاته و تحركاته جانب إٔلى ألٕآسلامية ألعلوم في باعه طول و أطلاعه، وسعة علمه، عميق عن تنمّ  ألكتب
 عام وفي. لمدة ورأٔسها ألهند، علماء جمعية قادة كبار من وكان ،م1914/  هـ1333 عام ألخلافة حركة في بارز عضو منصب وتولّى .ألبلاد
: أٓثاره من. ألدستور وضعِ  ةِ جنَ لَ  في عضوأً  نيِّ وعُ  ،ألٕآسلام بشيخ وعرف كبيرأً، أحتفاءً  فيها وأحتفي باكستان، إٔلى أنتقل م1947/  هـ1366

و)فتح ألملهم( شرح صحيح مسلم،  ،للقرأٓن ألآٔردية ألديوبندي حسن محمود ترجمة على تعليقات و حوأش عن عبارة وهي (ألعثماني ألتفسير)
 ديسمبر/ 13 ألموأفق هـ1369 صفر/ 21 في ألله هرحم توفي و)عقل ونقل( رسالة باللغة ألآردية، و)إٔعجاز ألقرأٓن( وغيرها من ألتاليفات ألممتعة.

 (بالآٔردية ديوبند دأرألعلوم تاريخرأجع: ) .بكرأتشي ودفن بباكستان بور بهاول بمديرية م1949
 ألمعارف في زينألمبرّ  ألعلماء أٔحد ،ألدهلوي ألعمري ألرحيم عبد بن ألله ولي بن ألقادر عبد ألعارف ألكبير ألعالم ألٕآمام ألشيخهو  123

 ألشيخ عن ألطريقة وأٔخذ ألله، ولي أبن ألعزيز عبد ألكبير صنوه على ألعلم فقرأٔ  سنه، صغر في وألده توفي وجلالته، ولآيته على ألناس أتفق ألٕآلهية،
 من فيه أجتمع لماعباده ؛  قلوب في ألمحبة له سبحانه ألله ووضع ألسلوك، وحسن وألتوأضع وألزهد وألعمل ألعلم وجمع ألدهلوي، ألعدل عبد

 قام .ألحق وطرأئق ألرشد معالم على وألدلآلة ،ألنفوس وتهذيب وألدرأية ألروأية بعلم إٔليه ومرجوعاً  بلدته، في إٔليه مرجوعاً  فصار ،ألخير خصال
 أٔنه: خصائصه ومنللقرأٓن بالآٔردية، فصيحة  ترجمة وهي ،"ألقرأٓن موضح" وأٔسماها ، م1790 عام ألآٔردية أللغة إٔلى ألكريم ألقرأٓن معاني بترجمة
 موهبة وتلك ألآستعمال، موأرد في عنها تتجاوز لآ إٔنها حتى وألتقييد، وألٕآطلاق وألخصوص ألعموم في حازتْ  بما قاربْت  لغة بحذأء لغة أختار
 ،بدهلي هـ(1230) وأٔلف ومائتين ثلاثين سنة رجب من خلون عشرة لتسع ألآٔربعاء يوم توفي رحمه ألله .يشاء من بها يختص ربانية وكرأمة إٔلهية
 وألده. رأجع: )نزهة ألخوأطر، لعبد ألحي ألحسني( عند فدفن

 ، رقم4/228(، وقال: حسن . وأٔخرجه أٔيًضا: أٔبو يعلى )2951، رقم  5/199(، وألترمذي )2976، رقم  1/323أٔخرجه أٔحمد ) 124
2338.) 

(، وأٔبو نعيم 11531، رقم  11/213طبرأني )(، وأل32223، رقم  6/383(، وأبن أٔبي شيبة )2422، رقم  1/269أٔخرجه أٔحمد ) 125
 ( وقال: صحيح ألٕآسناد .6280، رقم 3/615(، وألحاكم )2/365(، وأبن سعد )1/316في ألحلية )

 ( .6743، رقم  4/251(، وألديلمي )1/316أٔخرجه أٔبو نعيم في ألحلية ) 126



38 
 

،  إمم ُمٗمردات إًمٗم٤مظ ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب وـمريؼ اًمتقصؾ إمم ومٝمٛمف اًمٜمٔمرُ  .، وهق ىمٚمٞمؾ  د ومٞمف ٟم٘مٌؾ رِ 5 ُم٤م مل يَ واًمث٤مًم٨م 

د ، وذًمؽ عمـ يم٤من ضم٤مُمٕم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمتل حيت٤مج إًمٞمف رِ ف قمغم ُم٤م مل يَ ف قمغم سمٞم٤مٟمِ قا سمام ورد سمٞم٤مٟمُ ؛ ًمٞمستدًمّ  وومٙمرة أهؾ اًمٕمٚمؿ

واًمت٠مويؾ ، وهل مخس٦م قمنم قمٚمام 5 اًمٚمٖم٦م ، واًمٜمحق ، واًمٍمف وآؿمت٘م٤مق ، واعمٕم٤مين ، واًمبٞم٤من ، اعمِمتٖمٚمقن ذم اًمتٗمسػم 

، واًم٘مّمص ، واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ، واًمٗم٘مف ،  واًمبديع ، واًم٘مراءة ، وأصقل اًمديـ ، وأصقل اًمٗم٘مف ، وأؾمب٤مب اًمٜمزول

، ؿٚمِ سمام قمَ  َؾ ف اهلل شمٕم٤ممم عمـ يِم٤مء ، وذًمؽ عمـ قمٛمِ صمُ قرِ يُ  ٚمؿٌ وهق قمِ ،  ٦مِ بَ اعمقهِ  ٚمؿُ ، وقمِ  ؿِ واعمبٝمَ  ؾِ اعمبٞمِّٜم٦م ًمتٗمسػم اعمجٛمَ  وإطم٤مدي٨ُم 

ومٛمـ يم٤من ضم٤مُمٕم٤م هلذه  . 127"ؿ ذم اًم٘مرآن سٚمِ ُمُ  ف رضمٌؾ ٞمَ قمٓمِ أُ  ٝمؿٌ ومَ  أو "5  -ريض اهلل قمٜمف  -قمكّم وهق اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقل ؾمٞمدٟم٤م 

 آن سم٤مًمرأي اعمٜمٝمل قمٜمف ، واهلل يقوّمؼ اًمسداد . ٤م ومٝمق اًم٘م٤مئؾ ذم اًم٘مر سمدوهناًمٕمٚمقم جيقز ًمف اًمتٗمسػم واًمت٠مويؾ ، وُمـ ومرس  

 

 6913ًمٞمٚم٦م قمٞمد إضحك ؾمٜم٦م  "اًمتٜمقير ذم أصقل اًمتٗمسػم"ىم٤مل اعم١مًمػ 5 ومرهم٧ُم ُمـ حترير هذا اجلزء اعمسٛمك سمـ

  هـ ، وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(، وأبن أٔبي شيبة 2/110(، وألطحاوي )2/190( وصححه، وألدأرمي )1/265(، وألترمذي)4/324و 1/40أٔخرجه ألبخاري ) 127

 ( من طريق ألشعبي عنه .1/79(، وأٔحمد )8/28(، وألبيهقي )794(، وأبن ألجارود )11/27/2)
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